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Вирішено, що першою з озеле�

нених стане саме вулиця 

Білогородська. 

ДОБРДОБРА СПРА СПРАВА –АВА –
ЦЕ ПРОСТЦЕ ПРОСТО!О!

3 стор.

Найщиріші вітання та поба�
жання подальшого розвитку та
розквіту закладу висловлювали
заступник голови райдержадмі�
ністрації Анатолій Іскоростен�
ський та заступник голови ра�
йонної ради і перший заступник
районної організації Партії регі�
онів Віктор Костина. Віктор Ана�
толійович наголосив на давній

дружбі своїх однопартійців з
Центром, зокрема під час реалі�
зації програми фракції Партії ре�
гіонів у районній раді "Регіони �
позашкіллю", в рамках якої було
зроблено ремонт у приміщенні
РЦЕНТУМ.

Заступник міського голови
Боярки Валерій Дубовецький
також щиро привітав заклад з
днем народження. До цих слів
долучилися колишні колеги:
провідний спеціаліст відділу ос�
віти Оксана Лисенко, заступник
директора Центру творчості ді�
тей та юнацтва Київщини Люд�
мила Шевченко та інші. Грамо�

ти, подяки і подарунки від гос�
тей кращим працівникам та ви�
хованцям закладу додали захо�
ду урочистості.

Трошки історії. В 1953 році в
Боярці з'явилась Київська облас�
на станція юних натуралістів�мі�
чурінців, яка розгорнула роботу
гуртків юних садівників, квітни�
карів, овочівників, зоологів�тва�

ринників. Наприкінці 50�х років в
області було створено 246 учнів�
ських бригад, якими було охоп�
лено 20437 учнів та оброблено
8420 га землі. В 70�х роках на
базі закладу вже працюють нові
гуртки юних ентомологів, зооло�
гів�тваринників, бджолярів, ме�
ханізаторів, лісівників.

На базі закладу в 1976 році бу�
ло закладено дендропарк. Нині
колекція дерев і кущів значно
зросла та постійно поповнюєть�
ся.

ІСТСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ 
СТУКАЄ У СКРОНІ, СТУКАЄ У СКРОНІ, 

ЗОБОВ’ЯЗУЄ ДО МОРЗОБОВ’ЯЗУЄ ДО МОРАЛЬНОЇ АЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10 стор.

Нещодавно свій 60�річний ювілей відсвяткував Києво�Свято�

шинський районний центр еколого�натуралістичної творчості

учнівської молоді. Того дня на територію цієї квітучої оази, що

розташована в нашому місті, прибули численні дорогі гості,

щоб разом з "іменинниками" відсвяткувати подію. Гостей

приймали вихованці Центру на чолі з директором Віталієм

Юрченком.

ЮВІЛЕЙ ЮВІЛЕЙ 

СТСТАНЦІЇ ЮННААНЦІЇ ЮННАТІВТІВ

5 стор.

Саме до цього чудового і красивого, без
перебільшення, міста прибула доволі чис�
ленна делегація гостей з Боярки на чолі з
міським головою Тарасом Добрівським,
першим заступником міського голови Вале�
рієм Скочком, секретарем міської ради
Дмитром Паливодою. Депутати Боярської
міської ради та працівники апарату завітали
до Бучі з єдиною метою � ознайомитися з
роботою сусідів та перейняти позитивний
досвід, зокрема у здобутті статусу міста об�
ласного значення. 

Не без легкого присмаку порівнянь відбу�
валися зустрічі та екскурсії, які проводили
спочатку секретар Бучанської міської ради
Василь Олексюк, а згодом і сам міський го�
лова Анатолій Федорук. 

"У нас є прекрасна нагода наочно ознайо�
митися з містом, поставити конкретні запи�
тання посадовим особам, порівняти. Зреш�
тою, ми сюди й приїхали, щоб перейняти
досвід", � переконаний міський голова Бо�
ярки Тарас Добрівський. 

Відтак спочатку боярська делегація огля�
нула центральну площу міста з кіно�мис�
тецьким комплексом "Акваріус". За слова�
ми Василя Олексюка, ще зовсім недавно тут
було непривабливе приміщення, а зараз �
надсучасна будівля європейського зразка,

величезний інформаційний екран вартістю
понад 400 тис. грн (а у Бучі їх � три), поруч
школа, мережа магазинів, супермаркет. 

Перше, що впадає в очі, � відсутність сміт�
тєвих урн, навіть біля лавочок, Тому постало
конкретне питання: куди ж сміття складу�
ється? Для цього у Бучі передбачені певні
місця і певні контейнери для роздільного
збору відходів. Все так просто! Невже у Бучі
живуть і функціонують якісь інші люди, ніж,
наприклад, у Боярці? Василь Олексюк має
просту відповідь: "Ми до цього йшли не
один рік. Траплялися різні випадки, іноді на�
віть опускалися руки. Поставала закономір�
на проблема: а чи не безнадійні наші ста�
рання і прагнення? Та люди все ж поступово
звикали до чистоти. За цим, повірте, тита�
нічна праця. У надто людних місцях вста�
новлено камери відеоспостереження, виве�
дені на охоронний пункт міськради. Це доз�
воляє дисциплінувати жителів. Вони точно
знають, що будуть притягнуті до відпові�
дальності за порушення правил благоус�
трою". 

На площі, де зведено пам'ятник Тарасу
Шевченку, зовсім недавно були зарості ку�
щів, а зараз це місце милує око своїм ди�
зайном не тільки гостей, а й жителів міста. 

Біля Центрального парку Бучі нас вже че�
кав міський голова. За роки роботи А. П. Фе�
дорука на посаді селищного, а тепер і місь�
кого голови Буча яскраво змінила своє
обличчя. Звичайне селище поступово
перетворювалося на модерне місто з ново�
будовами, площею, скверами, чистими ву�
лицями, новими житловими мікрорайонами. 

ВІД БОЯРКИ ДО БУЧІ –ВІД БОЯРКИ ДО БУЧІ –
ДОРОГДОРОГА ДРУЖБИ А ДРУЖБИ 

Й СПІВПРЙ СПІВПРАЦІАЦІ

Ще зовсім недавно у нашій свідомос�

ті Буча була селищем міського типу.

Але з 1 січня 2007 року � це місто об�

ласного значення, що стало визначною

подією для його жителів. З 1998 року

вже четверту каденцію поспіль місто

очолює Анатолій Петрович Федорук. 

2 стор.
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11 червня 2013 року під

головуванням в. о. місь�

кого голови Валерія Скоч�

ка відбулося чергове засі�

дання виконкому. Серед

багатьох питань було за�

тверджено план роботи

виконкому на ІІІ квартал

та ухвалено рішення про

оголошення конкурсу з

визначення перевізника

на маршруті загального

користування № 2. 

Про роботу комунальних
служб міста під час минуло�
го опалювального сезону та
підготовку до майбутнього
доповів начальник КП "Бо�
ярське головне виробниче
управління ЖКГ" Вадим Бо�
гуславський. Він, зокрема,
наголосив, що, згідно з пе�
реліком заходів, передбаче�
но підготовку теплового гос�
подарства до опалювально�
го сезону 2013�2014 рр.,
110 житлових будинків з
оформленням паспортів го�
товності та виконанням ро�
біт щодо ремонту опалю�
вальних систем, систем во�
допостачання й водовідве�

дення, а також проведенням
інших ремонтно�будівель�
них робіт.

Йшлося, зокрема, й про
підготовку до прийняття в
експлуатацію новозбудова�
ної котельні та прийняття на
обслуговування котельні
"Космос". Також КП
"БГВУЖКГ" встановлено та�
рифи на послуги, що не вхо�
дять до тарифів на послуги з
утримання та прибирання
прибудинкових територій. 

Було розглянуто питання
щодо нанесення дорожньої
розмітки на площі Леніна �
вул. Хрещатик. 

Членами виконкому нада�
но дозволи на розміщення
об'єктів торгівлі, побуту, ви�
робництв. Зокрема ухвале�
но рішення про встановлен�
ня вартості на тимчасове
розташування рекламних
носіїв (біг�бордів) на тери�
торії Боярки. 

На засіданні розглянуто
також низку архітектурних
та житлових питань.

Власна інформація

У ЦЕНТРІ УВАГИ – 
ПІДГОТОВКА 

ДО МАЙБУТНЬОЇ ЗИМИ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 11 червня 2013 року                      №  34/16     м. Боярка

Про встановлення вартості 

за тимчасове розташування рекламних носіїв

(біг�бордів) на території міста Боярка

Відповідно до протоколу робочої комісії № 1 від 02.04.2013  р.
про встановлення вартості на рекламну площу, керуючись
пп. 13. п. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", Законом України "Про рекламу", Типовими
правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року
№ 2067, Законом України "Про засади державної регуля�
торної політики у сфері господарської діяльності", � 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість рекламної площі (біг�борди) в роз�
мірі 15 грн. за 1 м2.

2. Це рішення підлягає опублікуванню в друкованому ор�
гані Боярської міської ради газеті "Боярка�інформ".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
першого заступника міського голови В. А. Скочка.  

В. о. міського голови                                              В. А. СКОЧКО

С л о в о м ,
відчуваєть�
ся, що гос�

подар міста піклується про жи�
телів. За роки головування
Анатолія Петровича Федорука
бюджет міста зріс більше ніж у
100 разів!

"Я знаю, що Бо�
ярка теж намага�
ється здобути ста�
тус міста обласно�
го значення � і в
цьому я вас тільки
підтримую. Але ви�
никає і багато
проблемних пи�
тань, які потрібно
вирішувати місько�
му голові, депутат�
ському корпусу і
загалом територі�
альній громаді. Ми
цей шлях пройшли
поступово, і за ро�
ки плідної роботи
можемо говорити:
Буча як місто об�
ласного значення
відбулося. Терито�
ріальна громада
зрозуміла всі пере�
ваги цього статусу.
Проте, вона й рані�
ше це усвідомлювала. Адже ко�
лись ми входили до складу Ір�
пінської міської ради і по�суті
були її мікрорайоном", � згадує
Анатолій Федорук. 

Стосовно ж Центрального лан�
дшафтного парку, то він � чи не
найкращий не лише в Київській
області, а й, мабуть, в    Україні. На
території 36 га є все: міні�парки,

штучне озеро та річка з золотими
рибками, алея сакур, а також ве�
лосипедні та пішохідні доріжки.
Для створення цієї незвичайної
краси залучалися як кошти місь�
кого бюджету, так й інвестиційні.
На те, щоб отримати парк у цьому
вигляді, знадобилося 4 роки. 

На запитання, як все це ста�
ло реальністю, Анатолій Петро�
вич скромно відповідав: "Не ми
дали можливість, а інвестори
і забудовники ухвалили рішен�
ня інвестувати, тому що поба�
чили у цьому зиск”. 

Набуття статусу міста облас�
ного значення посприяло ще й
тому, що, наприклад, галузь фі�

зичної культури стала розвива�
тися ще краще. Побудували
стадіон, залучили підприємс�
тво "Оболонь", з'явилися інші
спортивні об'єкти. Повноцінно
функціонує дитячо�юнацька
спортивна школа, хоча повною
мірою матеріальною базою ще

не забезпечена.
Наразі на базі
школи завершу�
ється будівниц�
тво спортивного
комплексу. 

Нетривала ман�
дрівка до Бучі за�
вершилася. Бояр�
чани, натхненні
досвідом й опти�
мізмом, поверну�
лися до рідного
міста з бажанням
ще активніше
працювати над
з а с т а р і л и м и
проблемами ко�
мунального гос�
подарства, при�
родоохоронними
завданнями, архі�
тектурними рі�
шеннями. Зрозу�
міло, що отри�
мання статусу

міста обласного значення
можливе, адже Боярка для цьо�
го має не тільки всі підстави, а й
бажання жителів. Залишилося
привчити боярчан до красивого,
корисного, охайного та вкрай
потрібного.

Ганна Коваленко, 

фото автора

ВІД БОЯРКИ ДО БУЧІ – ВІД БОЯРКИ ДО БУЧІ – 

ДОРОГДОРОГА ДРУЖБИ Й СПІВПРА ДРУЖБИ Й СПІВПРАЦІАЦІ



1 стор.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 11 червня 2013 року         № 33/4         м. Боярка

Про нанесення дорожньої розмітки 

на вул. Хрещатик у м. Боярка

Враховуючи неодноразові звернення громадян та гро�
мадськості міста з приводу виникнення аварійних ситуацій,
що призводять до нещасних випадків в результаті дорож�
ньо�транспортних аварій та рекомендації Державтоінспекції
Києво�Святошинського району в м. Боярка про організацію
дорожнього руху за адресою: вул. Хрещатик, м. Боярка, ке�
руючись Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ст. 16 Закону України "Про дорожній рух", з метою
збільшення пропускної спроможності та підвищення безпе�
ки руху, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл КП "БГВУЖКГ" на погодження нанесення
дорожньої розмітки за адресою: м. Боярка, перехрестя
пл. Леніна � вул. Хрещатик з відділом з обслуговування Киє�
во�Святошинського району УДАІ ГУ МВС України в Київській
області.

2. Начальнику КП "БГВУЖКГ" провести організаційні ро�
боти з встановлення необхідних дорожніх знаків за адре�
сою: м. Боярка, пл. Леніна � вул. Хрещатик.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступни�
ка міського голови з відповідного напряму.

Перший заступник міського голови                В. А. СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 11 червня 2013 року          

№ 33/1                  м. Боярка

Про роботу комунальних

служб міста в опалювальний пе�

ріод 2012�2013 рр. та заходи з

підготовки до наступного опа�

лювального періоду

Керуючись Законом України
"Про місцеве самоврядування в
Україні" та заслухавши доповіді ке�
рівників комунальних підприємств
міста з цього питання щодо необ�
хідності завдань з підготовки до
роботи в осінньо�зимовий період
2013�2014 рр., �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Доповіді керівників комуналь�
них підприємств міста про запла�
новані заходи з підготовки житло�
во�комунального господарства
міста до роботи в осінньо�зимовий
період 2012�2013 років прийняти
до відома.

2. Затвердити заходи з підго�
товки міських комунальних підпри�
ємств до роботи в осінньо�зимо�
вий період 2013�2014 років.

3. Фінансово�економічному від�
ділу міськвиконкому забезпечити
фінансування заходів з підготовки
міських комунальних об'єктів до
роботи в осінньо�зимовий період
2013�2014 рр. в межах, передбаче�
них бюджетом міста на 2013 рік.

4. Керівникам комунальних
служб міста щомісячно надавати
до міськвиконкому інформацію про
хід виконання заходів з підготовки
міських комунальних об'єктів до
роботи в осінньо�зимовий період
2013�2014 років до 5 числа наступ�
ного за звітним місяця.

5. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на заступника
міського голови з відповідного нап�
ряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА  Т. Г.  ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 11 червня 2013 року                   № 33/5             м. Боярка

Про видалення сухостійних та аварійно�небезпечних дерев,

які несуть загрозу життю та здоров'ю жителів міста

Керуючись п. 7 ч. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах"
від 01.08.2006 р. № 1045, рішенням виконкому Боярської міської ради "Про
створення комісії по обстеженню аварійних, сухостійних та хворих дерев в
м. Боярка, які підлягають кронуванню та зрізанню" від 25.12.2012 р. №123/5
та взявши до уваги акт № 1 обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню, затверджений Державним екологічним інспектором в
Київській області, і листи громадян, які проживають в м. Боярка стосовно
видалення зелених насаджень, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт № 1 обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню від 16.04.2013 р. 

2. Оформити ордери на видалення зелених насаджень згідно з
актами обстеження зелених насаджень.

3. КП "БГВУЖКГ" здійснити роботи з видалення зелених насаджень
відповідно до виданих ордерів.

4. КП "БГВУЖКГ" створити компенсаційні насадження в об'ємах, не
менших за кількістю від знесених зелених насаджень.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з відповідного напряму.

Перший заступник міського голови В. А.  СКОЧКО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 11червня 2013 року       № 33/2              м. Боярка

Про встановлення  пристроїв примусового зниження

швидкості в м. Боярка

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Законом України "Про дорожній рух", �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл ОСББ "Боярчанка" на встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості в м. Боярка за адресою:
вул. Білогородська,19�а. 

2. Погодити схеми влаштування пристроїв примусового зниження
швидкості, які відповідають нормам ДСТУ, в м. Боярка за адресою:
вул. Білогородська, 19�а з відділом з обслуговування Києво�
Святошинського району УДАІ ГУ МВС України в Київській області.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з відповідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                  Т. Г.  ДОБРІВСЬКИЙ
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Минулий опалювальний сезон ще дов�
го будуть згадувати і енергетики, і пере�
січні громадяни. Ще б пак, "форс�мажор"
від самого початку сезону і до самісінько�
го його кінця. З огляду на ретельний ана�
ліз всіх помилок і негараздів минулого
опалювального сезону, Київська обласна
державна адміністрація видала розпо�
рядження від 30 квітня 2013 року № 181
"Про підготовку господарського комплек�
су та об'єктів соціально�культурного
призначення Київської області до роботи
в осінньо�зимовий період 2013/2014 ро�
ку". Це розпорядження прийняли до безу�
мовного та своєчасного виконання всі
структурні підрозділи облдержадмініс�
трації, райдержадміністрацій, міськви�
конкомів (міст обласного значення), де�
партаменти агропромислового розвитку,
житлово�комунального господарства і па�
ливно�енергетичного комплексу, освіти і
науки, охорони здоров'я, соціального за�
хисту населення, управління інфраструк�
тури та туризму, управління молоді та
спорту облдержадміністрації, обласні ус�
танови і організації, ПАТ "Київоблгаз", ПАТ
"А.Е.С. Київобленерго".

Держенергонагляд зі свого боку про�
сить звернути увагу на такі пункти Додат�
ка № 1 до згаданого розпорядження го�
лови адміністрації.

Пункт № 9. Завершити розроблення та
затвердження місцевими органами вико�
навчої влади та органами місцевого са�
моврядування оптимізованих схем тепло�
постачання (у разі їх відсутності). Термін
виконання до 1 серпня 2013.

Пункт № 11. Забезпечити проведення
підготовчих і ремонтних робіт житлових

будинків, інженерних мереж і споруд теп�
лопостачання, газопостачання, електро�
постачання згідно з графіками. З метою
забезпечення надійності теплопостачан�
ня споживачів виконати основний ком�
плекс заходів та скласти акти готовності
систем теплопостачання до опалюваль�
ного сезону. З метою забезпечення на�
дійного теплоспоживання оформити акти
готовності систем теплоспоживання. Тер�
мін виконання до 15 вересня 2013.

Пункт № 14. Забезпечити повне осна�
щення підприємств комунальної тепло�
енергетики приладами обліку відпуску
теплової енергії. Термін виконання тра�
вень�вересень 2013 року.

Пункт № 16. Забезпечити встановлення
до початку опалювального сезону засобів
обліку води та теплової енергії в закладах
охорони здоров'я, освіти та культури. Тер�
мін виконання до 1 жовтня 2013.

Мабуть, не треба нагадувати, що голов�
не і першочергове завдання � проаналізу�
вати технічний стан джерел теплової
енергії (котелень) і теплових мереж, які
забезпечують теплопостачання об'єктів
житла та соціально�культурного призна�
чення, та вжити відповідних заходів щодо
їх сталої роботи. Про це йдеться в пункті
№ 15 додатка № 1 до розпорядження го�
лови адміністрації. Термін виконання �
червень � вересень 2013 року.

Опалювальний сезон 2012/2013 років
закінчився, але буде наступний і ніхто не
може гарантувати, що він буде легший.
Державна інспекція з енергетичного

нагляду за режимами споживання

електричної теплової енергії 

Київської області

ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД ПОПЕРЕДЖАЄ

Під час літнього курортного сезо�
ну працівниками ДАІ у місцях масо�
вого відпочинку будуть проводити�
ся різноманітні настановчі бесіди з
питань особистої безпеки, правил
поведінки в побуті та відпочинку на
воді. 

Задля забезпечення безпеки гро�
мадян, насамперед дітей, для попе�
редження та припинення правопо�
рушень, а також для виявлення осіб,
які розшукуються, під особливим
наглядом будуть місця масового
відпочинку та скупчення людей. 

ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЯ
ПОВІДОМЛЯЄ

Вже давно стало традицією об�

винувачувати ЖЕКи у всіх бідах,

особливо коли йдеться про об�

слуговування багатоквартирних

житлових будинків: дахи протіка�

ють, під'їзди в поганому стані,

сміття біля контейнерних май�

данчиків, підвали залиті, технічні

поверхи забиті непотребом.

Дійсно, за все це відповідає ЖЕК
та люди, які там працюють. Але чи
завжди винні саме комунальники? 

Поміркуйте самі. Працівники ава�
рійної служби у відповідь на звер�
нення мешканців провели аварійні
роботи з чищення системи каналі�
зації. При цьому вилучено:

2 травня: вул. Лінійна, 28, під'їзд 3
� ганчір'я;

4 травня: вул. Гоголя, 52�а, під'їзд
1 � харчові відходи;

11 травня: вул. Білогородська, 23,
під'їзд 3 � ганчір'я;

14 травня: вул. Білогородська,
134�а, під'їзд 2 � консервна банка;

25 травня: вул. Щорса, 26 � ган�
чір'я, господарське сміття;

28 травня: вул. Молодіжна, 74 �
харчові відходи, ганчір'я.

4 червня: під час сильного дощу
було залито одну з квартир будинку
по вул. Лінійна, 28. Власники квар�
тири поспішили звинуватити в цьо�
му комунальників. В результаті пе�
ревірки встановлено, що причиною
"потопу" стала ливнева труба, за�
бита фасадною штукатурною су�
мішшю, яка використовується при
утепленні фасадів будинків (такі
роботи проводилися на будинку).
Чи можна вважати це збігом обста�
вин?

4 червня: на даху будинку по
вул. Пушкіна, 2 було встановлено
чергову індивідуальну телевізійну
антену. В результаті � пошкодження
покрівлі даху.

І на завершення про сміття. Впро�
довж травня від контейнерних май�
данчиків багатоповерхових будинків
вивезено до 50 м3 негабаритного та
будівельного сміття, старих меблів,
гілля, віконних рам, знесених туди
звідусіль.

То чи справді в усіх проблемах
слід звинувачувати ЖЕК? Може, час
розгледіти поліно й у власному оці?

КП «БГВУЖКГ» інформує

ЧИ ЗАВЖДИ ВИННІ 
КОМУНАЛЬНИКИ

КП "Боярське ГВУЖКГ" у травні 2013 року за рахунок коштів Боярської міської

ради придбало нову техніку: екскаватор JCB (виробництва Великобританії). Це

дозволить значно покращити роботи з благоустрою міста.

ННООВВАА  ТТЕЕХХННІІККАА  ДДЛЛЯЯ
ББЛЛААГГООУУССТТРРООЮЮ

ф а к тФ о т о

На території Києво�Свято�

шинського району триває комплекс

профілактичних заходів під умовною

назвою "Берег�2013".

Адміністрація КП "Бояр�
ське головне управління
житлово�комунального
господарства" з метою
покращення стану міста

спільно з підприємцями і
жителями Боярки започатко�

вує роботу під гаслом "Добра
справа � це просто". І запрошує

усіх небайдужих земляків долучитися
до цієї роботи.

Очікується, що в результаті акції з благо�
устрою вулиці та парки міста стануть кра�
сивішими, а наш настрій позитивнішим.
Клумби з квітами, оригінальні кольорові
орнаменти, зелені насадження � це все
нам під силу. До речі, організатори виріши�
ли зробити акцент на чорнобривцях. Саме
ці квіти найближчим часом мають стати ок�
расою центральних вулиць міста. 

Як повідомила провідний інженер бла�
гоустрою КП "БГВУЖКГ" Валентина Мак�
симлюк, роботу проводитимуть у два ета�
пи. Перший етап � підготовчий � розпо�
чався з 10 червня 2013 р. Нині триває по�
шук ентузіастів та усіх, хто бажає долучи�
тися до цієї справи. В рамках підготовки
відбудеться узгодження питань щодо
проект�ної діяльності з адміністрацією,
формування групи учасників проекту. Бу�

де визначено час здійснення проекту,
необхідні ресурси, відбудеться детальне
планування роботи тощо. 

Вже 22 червня 2013 р. ініціатори та ен�
тузіасти розпочнуть роботи з благоус�
трою центральних вулиць міста: Білого�
родської, Шевченка, 40 років Жовтня,
Молодіжної. Вирішено, що першою з озе�
ленених стане саме вулиця Білогород�
ська. Залежно від пропозицій та участі
жителів інших масивів, роботи будуть
охоплювати й інші вулиці, провулки, зеле�
ні зони міста Боярка. На цьому етапі орга�
нізатори планують за участю доброволь�
ців з числа мешканців міста, підприємців,
працівників підприємств міста розпочати
підготовку території до висадки насад�
жень. В рамках заходів відбудуться субот�
ники, розмітка території та подальше на�
садження квітів.

Кожен учасник акції буде вписаний до іс�
торії відтворення краси міста. Хід акції бу�
де висвітлюватися на сторінках газети "Бо�
ярка�інформ", на сайті Боярської міської
ради http://boyarka�inform.com.

Більш детальну інформацію про участь в
акції можна отримати за телефонами:
067�507�67�42; 46�924 (Валентина

Анатоліївна).

Стихійні сміттєзвалища � це од�

на з головних проблем для пра�

цівників благоустрою КП "Бояр�

ське головне виробниче управлін�

ня ЖКГ". Щоразу після проведен�

ня рейдів з виявлення стихійних

смітників саме на їхні плечі лягає

клопіт, пов'язаний з їх прибиран�

ням. Одним із таких об'єктів є ву�

лиця Вокзальна (біля кінотеатру

ім. Островського). Несвідомі гро�

мадяни ніяк не можуть відмовити�

ся від звички зносити туди сміття

зі своїх помешкань, замість того,

щоб обрати цивілізований шлях

вирішення проблеми позбавлен�

ня від сміття. 

Прикро, що ігноруються усі про�
хання робітників благоустрою не ут�
ворювати сміттєзвалище. Візити ін�
спекторів благоустрою до мешканців
приватного сектора цього житлового
масиву з метою укладання договорів

про вивезення ТПВ з КП "Боярське
ГВУЖКГ", відповідно до зако�
нодавства та Правил бла�
гоустрою території
міста, люди також
залишають без
уваги. Тому щодня
ростуть гори сміт�
тя, яке потім роз�
ривають собаки та
розносять вулиця�
ми.

Шановні мешканці Бо�
ярки! Навести лад у місті мож�
ливо лише спільними зусиллями, тому
закликаємо Вас � звертайтеся до КП
"Боярське ГВУЖКГ", що знаходиться
за адресою: м. Боярка, вул. Леніна,
30 для укладайте угоди про вивезен�
ня побутових відходів (сміття). І наше
рідне місто буде чистим та красивим. 

Телефон для звернення: 43�144.
Адміністрація КП "БГВУЖКГ" 

ПОДОЛАЄМО СТИХІЮ СМІТТЯ РАЗОМ!

ДОБРДОБРА СПРА СПРАВА – ЦЕ ПРОСТАВА – ЦЕ ПРОСТО!О!
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День прощання із дитячим са�
дочком дуже зворушливий і хви�
люючий для усіх його учасників.
Адже дітям треба чи не вперше
проявити себе по�дорослому � ви�
конати важливі ролі на випускному
святі, продемонструвати свої
знання та здібності.

"Як вони швидко подоросліша�
ли!", "Ми й не зчулися...", � в один
голос ахають батьки маленьких
непосид. 

Ось і виросли малюки, ще недавно
вчилися ходити, говорити. Здається,
тільки вчора вони прийшли перший
раз з мамами за ручку в дитячий са�
док � і ось вже прийшла пора сказати
прощальні слова вихователям.

Мами схвильовано поправляють
випускні сукні та зачіски, зав'язують
краватки хлопчикам. Адже все має
бути урочисто в цей день! Прозвуча�
ло  багато поздоровлень виховате�
лям, помічникам вихователів, всім

працівникам садка, напутні слова
батьків, багато пісень і танців. Місь�
кий голова Тарас Добрівський в цей
день привітав випускників та їхніх
батьків зі святом. Батьки від щирого
серця висловили вдячність меру міс�
та за його внесок у розвиток дитячих
садків, за активну участь у житті ви�
хованців ДНЗ "Даринка". 

Це перший випускний у житті ді�
тей. Красиве свято, але водночас
і сумне, адже дітки починають про�

щатися з дитинством, найбезтурбот�
нішою порою. Скільки разів, вже
ставши дорослими, всі ми повертає�
мося подумки в дитинство і думає�
мо: який же це щасливий світ! Тож
побажаємо, щоб у кожного сьогод�
нішнього малюка в неминучому до�
рослому житті обов'язково здійсни�
лася дитяча мрія.

Любов Фарцабей

ЯК ШВИДКО ВИРОСТАЮТЬ ДІТИ!
Минають останні місяці пе�

ребування вихованців стар�

шої групи у стінах дитячого

садка "Даринка". Заклопотані

усі � батьки, педагоги та й са�

мі діти, бо наближається хви�

лююча для них пора змін. Та

це приємні клопоти і турботи,

адже прийшло випускне свя�

то.

Того дня парк Перемоги нашого рідного міс�
та був схожий на казкову дитячу країну, по він�
ця повну радісним дитячим сміхом, веселою
музикою та гамірною метушнею, яка владно
захоплює в свою орбіту кожного, хто ступив під
крони паркових дерев.

Святковий концерт до Дня захисту дітей роз�
почався дуже символічними номерами: піснею
у виконанні ведучої концерту Валерії Гоц "Хай
радіють усі" й танком "Наше місто". З сцени
наймолодших боярчан привітали зі святом
міський голова Тарас Добрівський та заступ�
ник міського голови Валерій Дубовецький. Во�
ни нагородили найактивніших і найталановиті�
ших подарунками. І раптом, немов за помахом
чарівної палички, зринули в небо десятки бар�
вистих кульок, після чого святковий концерт
продовжився.

Втім, яких тільки див не було того дня в парку!
Наприклад, показовим виступом всіх присутніх
привітав центр бойових мистецтв "Шлях орла".
Поруч розкинув свій похідний табір туристичний
клуб "Іскра", запрошуючи всіх бажаючих переві�
рити себе в екстремальних розвагах � спустити�
ся туристичною пере�
правою з�під вершечка
височенної сосни! По�
ряд � велотраса, трохи
далі � волейбольний
майданчик.   А біля ди�
тячого майданчика
"Джунглі" малечу роз�
важали дотепні клоуни
й чекала височенна на�
дувна гірка. Організа�
тори свята подбали про
океан розваг під крона�
ми парку, щедро обда�
ровуючи малечу своїми
скарбами. 

До речі, про скарби�
дари. Кожна дитина, яка
того дня завітала до
парку, безкоштовно ла�
сувала морозивом, а за
участь в конкурсах ще й
подарунки на згадку от�
римала! Бо ж яке свято
без подарунків та гарно�
го настрою? 

Раздислав Кокодзей,

фото автора

СВЯТО 

ДЛЯ НАЙМЕНШИХ

1 червня світ відзначає чи не найголовніше

свято: Міжнародний день захисту дітей. Ад�

же це � свято майбутнього.

Цього дня вони змогли не
просто відпочити, а зробити
це активно. Адже на них чека�
ла цікава програма. Перш за

все, це традиційний конкурс
малюнка на асфальті, не обій�
шлося також без ігор та пі�
сень. Хореограф Наталія Ав�
раменко разом із вихованця�
ми показала низку запальних
таночків. І, звичайно, пода�
рунки дітям: банани та сік.

Педагогічний колектив зак�
ладу, проводячи це свято,
прагнув донести до оточую�
чих, що ми, дорослі, повинні
відповідати за щасливе ди�
тинство. Тому турбота про
малечу, захист їхніх прав ма�
ють стати найголовнішими
нашими обов'язками. 

Колектив ДНЗ "Даринка"
щоденно наголошує дітям:
життя дійсно прекрасне і

треба тільки навчитися його
любити і цінувати. Воно да�
рує нам безліч приємних
днів, серед яких і цей день.

Батьки, також, висловили
подяку міському голові Тара�
су Добрівському за те зерно
добра, яке він сіє в серці
кожної дитини, за ті радісні
емоції, які вони отримують
від відвідування свят та роз�
ваг, а саме  Міжнародного
дня захисту дітей 1 червня в
парку Перемоги.

Ми впевнені, об'єднавши
зусилля, зробимо все задля
їхньої самореалізації. Адже
саме від нас, дорослих, зале�
жить те, як складеться доля
кожної маленької людини, а
відтак і нового покоління
українців.

Любов Фарцабей

ЗЕРНО ДОБРА – 

У СЕРЦЕ МАЛЮКА

У дошкільному навчальному закладі "Даринка" малеча

весело відсвяткувала День захисту дітей. Діти зустрілися

з казковими героями Незнайком (Леся Шпак) та Скомо�

рохом (Олена Лифар) і разом намагалися здійснити свої

мрії: вирости здоровими і радісними, розумними і креа�

тивними.

8 червня 2013 року набрав чинності

Закон від 16.05.2013 р. № 243�VII "Про

внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо порядку перебуван�

ня дітей у закладах, у яких здійснюється

діяльність у сфері розваг, або закладах

громадського харчування в нічний час ". 

Закон "Про охорону дитинства" доповне�
но статтею, яка визначає особливості пере�
бування дітей у закладах, у яких здійсню�
ється діяльність у сфері розваг, або закла�
дах громадського харчування. 

Визначено, що діти у віці до 16 років з
22:00 до 6:00 можуть перебувати в закла�
дах, у яких здійснюється діяльність у сфері
розваг, або закладах громадського харчу�
вання лише у присутності принаймні одного
з батьків або іншого законного представни�
ка дитини або особи, яка супроводжує його
й несе за нього персональну відповідаль�
ність. 

При цьому власники закладів, у яких здій�
снюється діяльність у сфері розваг, або зак�
ладів громадського харчування та уповно�
важені ними особи, зобов'язані вживати за�
ходів щодо недопуску до таких закладів з
22:00 до 6:00 дітей до 16 років без супрово�
ду вказаних осіб. Вони мають право вима�
гати у відвідувачів документи, які підтверд�
жують досягнення ними 16�річного віку. 

У свою чергу, КУпАП доповнено ст. 1801,
яка встановлює відповідальність за пору�
шення порядку перебування дітей у закла�
дах, у яких здійснюється діяльність у сфері
розваг, або закладах громадського харчу�
вання. 

Так, за порушення встановленого зако�
ном порядку перебування дітей у вказаних
вище   закладах накладається штраф на по�
садових осіб підприємств, установ, органі�
зацій незалежно від форми власності, гро�
мадян � власників підприємств чи уповно�
важених ними осіб, громадян � суб'єктів
підприємницької діяльності у розмірі від 20
до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

За подібні дії, вчинені особою, на яку про�
тягом року було накладено адміністративне
стягнення за таке ж порушення, наклада�
ється штраф на посадових осіб підпри�
ємств, установ, організацій незалежно від
форми власності, громадян � власників під�
приємств чи уповноважених ними осіб, гро�
мадян � суб'єктів підприємницької діяль�
ності в розмірі від 50 до 100 неоподаткову�
ваних мінімумів.

Нагадаємо, що Верховна Рада України
16 травня цього року ухвалила цей Закон,
а Президент України його підписав. 

НАБУВ ЧИННОСТІ ЗАКОН 

ПРО «КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ»

ДЛЯ ДІТЕЙ
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Продемонструвати го�
товність пожежно�ряту�
вальної техніки, а також
швидкість реагування в
надзвичайних ситуаціях
прибули команди СПК
"Хотів", СПК Петропавлів�
ська Борщагівка, Бояр�
ського лінійного вироб�
ничого управління магіс�
тральних газопроводів і
Боярського лісового дос�
лідного господарства. 

До складу компетен�
тного журі ввійшли: пер�
ший заступник голови
РДА Микола Шкаврон,
начальник відділу з над�
звичайних ситуацій та ци�
вільного захисту РДА Ва�
лентин Шульга, в о. на�
чальника районного під�
розділу держслужби ци�
вільного захисту України
в Київській області Тарас
Гордієнко. Оцінювання
майстерності та вправ�

ності команд проводило�
ся за такими етапами та
критеріями: утримання
техніки (спецпризначен�
ня та пристосованої), по�
жежна естафета 4 по 100
м та бойове розгортання
дружин від автомобіля з
подачею вогнегасних ре�
човин.

Під час відкриття захо�
ду Микола Шкаврон на�
голосив: "Сьогодні наш
район та й держава в ці�
лому не можуть обійтися
без добровільних по�
жежних команд, які, ри�
зикуючи життям, ряту�
ють людей, ліквідовують
стихійні лиха, катастро�
фи.      І за це вам � вели�
ка дяка. 

Цього року в змаган�
нях беруть участь лише 4
команди, але, сподіва�
юсь, наступного року їх
стане набагато більше". 

У рамках заходу свої
вправність і майстерність
продемонстрували пред�
ставники збірної команди
Київської області з по�
ж е ж н о � п р и к л а д н о г о
спорту. 

Оцінювання технічного
стану машин, екіпіруван�
ня команд, професіона�
лізм, а також швидкість і
точність виконання по�
ставлених завдань три�
вало. 

За підсумками змагань,
призові місця серед ко�
манд розподілилися так: 

І місце � Боярське ліній�
не виробниче управління
магістральних газопро�
водів; ІІ місце � СПК "Хо�
тів"; ІІІ місце � СПК Петро�
павлівська�Борщагівка. 

Переможець отримав у
подарунок від районної
організації Партії регіонів
телевізор, а від районно�
го підрозділу ДСНС за ІІ
та ІІІ місця � вручено мік�
рохвильову піч та елек�
трочайник. 

Наталка КУЦАК

НАШІ ВИГРАЛИ ПЕРШІСТЬ РАЙОНУ 
СЕРЕД НЕВОЄНІЗОВАНИХ 

ПРОТИПОЖЕЖНИХ ФОРМУВАНЬ

Нещодавно на території спортивно�оздо�

ровчого комплексу ГУ МВС України в Київській об�

ласті, що у Вишневому, відбулися загальнорайонні

змагання невоєнізованих протипожежних форму�

вань. 

Міндоходів відзначило, що обов'язкове подання податкової звітності вик�

лючно в електронній формі з дотриманням умови реєстрації електронного

підпису діє тільки для великих і середніх підприємств. Решта платників мо�

жуть надсилати звітність в електронній формі за власним бажанням.

Суб'єкти господарювання, залежно від кількості працівників та річного доходу, мо�
жуть відноситися до суб'єктів малого, середнього або великого підприємництва. 

Отже, подання податкової звітності в електронному вигляді не є обов'язковим для
платників податків, що відносяться до малих підприємств. 

До суб'єктів малого підприємництва належать юридичні особи будь�якої організа�
ційно�правової форми та форми власності, в яких річна середня чисельність праців�
ників не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь�якої діяльності не перевищує 10
мільйонів євро.

Серед різних інфекційних за�

хворювань, які зустрічаються у

людей, особливе місце займа�

ють кишкові інфекційні хвороби.

Збудники цих хвороб � мікроор�

ганізми. Вони швидко розмножу�

ються в кишківнику хворої люди�

ни і від неї легко потрапляють у

зовнішнє середовище � воду, на

харчові продукти, ґрунт, руки, де

й зберігаються впродовж трива�

лого часу. Особливо швидко во�

ни розмножуються в молоці,

м'ясних, рибних та овочевих про�

дуктах (м'ясний фарш, вінегрет,

салати, студень, заливні, кремо�

ві вироби тощо). Для кишкових

інфекцій характерні весняно�літ�

ній та літньо�осінній сезонні під�

йоми. 

Цього року, на превеликий жаль, у
нашому районі рівень захворюванос�
ті на гострі кишкові інфекції залиша�
ється досить високим: за 4 місяці за�
реєстровано 206 випадків, з них 191
дитина віком до 17 років (у 102�х ви�
падках захворіли неорганізовані діти,
у 38�ми � діти, які відвідують дитячі
садочки й у 13�ти � школярі).

Вже зареєстровано 16 випадків
сальмонельозів, з них 6 � серед ді�
тей віком до 17 років (за аналогіч�
ний період минулого року було за�
реєстровано всього 10 випадків).
Серед зареєстрованих гастроенте�
роколітів більшість становлять ГЕКи
з встановленою етиологією (196 ви�
падків), і лише 10 з неустановленою
етиологією. 

На 36,3 відсотка збільшилась за�
хворюваність на гастроентероколі�
ти ротавірусної інфекції: 103 проти
75 минулого року. Ротавіруси були
виділені за допомогою швидких
тестів.

Ротавірусна інфекція або ротаві�
русний гастроентерит � це гостре
вірусне захворювання, що характе�
ризується проносом, блюванням,
слабкістю, адинамією, підвищенням
температури. Віруси зберігають
життєдіяльність у зовнішньому се�
редовищі тривалий час: від 10�15
діб до місяця, у фекаліях � від кіль�
кох тижнів до семи місяців. Але вони
втрачають інфекційну активність
при ультрафіолетовому опроміненні
за 15 хвилин та під час кип'ятіння
впродовж 30 хвилин.

Джерелом захворювання є хворі
та вірусоносії (не мають проявів
хвороби), які виділяють вірус у нав�
колишнє середовище з фекаліями.
Збудники можуть потрапляти до ор�
ганізму з різних джерел, зокрема з
м'яса, яєць, сиру, молока, сметани.
Це можуть бути продукти, що збері�
гались у неналежних умовах без хо�
лоду, або куплені з "рук" або ще гір�
ше � "з землі". Звісно, оглянувши їх
не можна бути впевненим у безпеч�
ності. Збудників оком не побачиш,
та й вони не впливають на смакові
властивості та вигляд.

Інкубаційний період ротавірусної
інфекції триває від 15 годин до 3 діб,
але частіше не перевищує 48 годин.
У клінічному перебігу хвороби про�
відними є такі симптоми: діарея,
підвищена температура тіла, блю�
вання. Хвороба починається гостро,
іноді бурхливо. Першими ознаками
є слабкість, зниження апетиту, ну�
дота й блювота, діарея, підвищення
температури до 38�39 градусів. У
більшості випадків блювання триває
впродовж доби, повторюючись 3�4
рази, а діарея є ключовою ознакою
хвороби, у важких випадках досяга�
ючи 10�15 випорожнень на добу,
продовжуючись 3�6 днів. Фекалії
водянисті, у великій кількості, жов�

того або жовто�зеленого кольору,
пінисті, з різким кислим запахом
без патологічних домішок. 

Іноді захворювання набувають
тяжкого перебігу, виникають неба�
жані ускладнення, набувають хро�
нічного перебігу та довготривалого
носійства, особливо якщо хворі не�
своєчасно звертаються до лікаря і
починають самі себе лікувати в надії
на швидке одужання. Це шкідливо і
для хворого, і для оточуючих, бо в
однієї особи хвороба може протіка�
ти легко, а в іншої � мати тяжкий пе�
ребіг. Ніколи не відомо, як хвороба
закінчиться. Лише лікар може пе�
редбачити хід хвороби та призначи�
ти ефективне лікування. 

Щоб уберегти себе та своїх дітей
від неприємних "сюрпризів", по�
трібно дотримуватися правил осо�
бистої гігієни. Після користування
транспортом чи прийшовши з вули�
ці, обов'язково помийте руки з ми�
лом! 

Воду треба вживати кип'ячену, її
можна замінити чаєм, компотами,
морсами тощо, (їх можна підкисли�
ти лимонною кислотою � достатньо
однієї краплі на літр води). Кип'яче�
ну воду, компоти, киселі, морси та
інші напої бажано вживати протягом
3�х годин після приготування.  

Сирі фрукти та овочі необхідно
добре мити водопровідною або ще
краще перекип'яченою водою, об�
давати їх окропом або мити в під�
кисленій воді. Можна спочатку на�
віть вимити в розчині харчової соди,
а потім вже в чистій воді. 

Молоко треба вживати лише
кип'ячене. З молочних продуктів
можна рекомендувати ряжанку, ке�
фір, які придбані тільки в місцях ор�
ганізованої торгівлі та за умовою
дотримання термінів придатності,
крім того ці продукти бажано вжива�
ти одразу після відкриття завод�
ської упаковки. 

Сухі й сипучі продукти слід збері�
гати в закритих місцях � шафах, бу�
фетах.

Під час приготування страв необ�
хідно суворо дотримуватись правил
відокремлення інвентарю (ножів,
дощок, посуду) для переробки си�
ровини та готової продукції. 

У літній період бажано виключити
з меню найбільш епідеміологічно
небезпечні страви ("кров'янку", хо�
лодці та заливні, ліверну ковбасу,
кремові вироби, сирі яйця, молоко��
самоквас тощо) або ретельно сте�
жити за правилами та строкіами
термічної обробки. 

Під час святкування потрібно об�
межитись невеликою кількістю
страв, нескладних у приготуванні.
Не можна допускати, щоб на столі
тривалий час знаходились такі про�
дукти як м'ясо, салати (особливо
заправлені майонезом) та інші, що
швидко псуються.

Значну роль у розповсюдженні
кишкових інфекцій відіграють мухи,
які переносять збудників хвороб з
нечистот на харчові продукти. Бо�
ротьба з мухами є важливою умо�
вою в профілактиці гострих кишко�
вих інфекцій.

Пам'ятайте, що хворобі краще за�
побігти, ніж її лікувати! Бажаємо
Вам приємного літнього відпочинку
без "кишкових сюрпризів"!

Третяк О.В., начальник відділу

епідеміологічного нагляду, 

Лахтадир О.В., головний 

спеціаліст відділу епіднагляду 

Києво�Святошинського 

районного управління 

ГУ Держсанепідслужби 

у Київській області 

Медична служба Києво�Святошинського району інформує

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК –
БЕЗ КИШКОВИХ

ІНФЕКЦІЙ

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА 
НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ПОДАВАТИ 

ПОДАТКОВУ ЗВІТНІСТЬ 
В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

У 80�х роках однією з форм природо�
охоронної роботи стали народні універ�
ситети "Природа". В багатьох районах
області, та в Боярці зокрема, з метою
забезпечення шкільних їдалень свіжими
овочами було створено теплиці.

Початок 90�х років відзначився низ�
кою послідовних реорганізацій у систе�
мі позашкільної освіти. У 2001 році зак�
лад реорганізовано в Києво�Святошин�
ський районний центр еколого�натура�
лістичної творчості учнів�
ської молоді. Але давні
традиції живуть і розвива�
ються. Вихованці Центру
нині беруть активну
участь у різноманітних
трудових, природоохо�
ронних та екологічних за�
ходах, виставках�конкур�
сах, науково�практичних
конференціях. Педагоги
Центру залучають учнів до
науково�дослідницької
роботи в галузі біології,
екології, сільського та лі�
сового господарств. Гурт�
ківці мають значні здобут�
ки, адже є неодноразови�
ми переможцями облас�
них, Всеукраїнських та
Міжнародних конкурсів.

Києво�Святошинський РЦЕНТУМ увій�
шов до переліку 100 найкращих закладів
України поряд з престижними вишами
та ліцеями країни.

За тривалий час свого існування зак�
лад виховав сотні юних натуралістів, ба�
гато хто з них пов'язав своє життя з жи�
вою природою, хтось із них просто нав�
чився любити і шанувати рідну землю та
її природні скарби. 

Тетяна Зубкова,

фото автора

ЮВІЛЕЙ 
СТАНЦІЇ ЮННАТІВ



1 стор.
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Х/ф "Формула гри"
07:15 Країна on lіne
07:20 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "Є. Меньшов.

Миттєвість, що
засліплює"

08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:15 Право на захист
10:35 Т/с "Роксолана"
12:40 Діловий світ
12:45 Погода
12:50 Т/с "Ставка більша за

життя" 
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Діловий світ.

Агросектор
15:30 Життя на рівних
15:45 Т/с "Сімнадцять

миттєвостей весни" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 Агро�News
19:05 Сільрада
19:20 Останнє попередження
19:45 "Про життя" з                

А. Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня

21:25 Діловий світ
21:35 Концертна програма І.

Поповича
21:55 Футбол. Кубок

Конфедерацій. Таїті �
Нігерія

00:00 Підсумки

06:00 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Особистий рахунок
07:15 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:15 100 000 за правду
11:20 Не бреши мені � 4
12:30 Не бреши мені � 4
13:40 Російські сімейні драми
15:50 Красуня за дванадцять

годин
16:45 ТСН. Особливе
17:35 Х/ф "Квиток на Вегас"
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
22:30 Гроші
23:35 ТСН
23:50 Х/ф "Гроші на двох" (1)

06:10 Орел і Решка.
Курортний сезон

07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
07:35 Ранок з ІНТЕРом
08:00 Новини
08:10 Ранок з ІНТЕРом
08:30 Новини
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:00 Новини
09:10 Т/с "Не жалкую, не зву,

не плачу"
12:00 Новини
12:20 Т/с "Не жалкую, не зву,

не плачу"
13:30 Судові справи
14:40 Сімейний суд
15:40 Чекай на мене
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
19:00 Т/с "Жіночий лікар � 2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Петрович"
22:30 Т/с "Одного разу в

Ростові"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідниця" 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл �

бурундучки�
рятівнички" 

09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Всі жінки � відьми" 
12:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
13:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.

Нове покоління" (1)
14:00 Богиня шопінгу
16:15 Т/с "Руда" (1)
17:20 У ТЕТа пара
18:10 Т/с "Всі жінки � відьми" 
19:10 Богиня шопінгу
19:50 Королева балу�3
21:10 Віталька
22:00 ТЕТ�Інтернет
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с "Секс і місто" (2)

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Погода
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Факти тижня з Оксаною

Соколовою 
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Х/ф "Стрітрейсери"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "Чужий район � 2"
16:45 Х/ф "Хоттабич"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район � 2"
21:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Свобода слова з

Андрієм Куликовим

05:45 Чужі помилки. "Янгол
знімає крила"

06:30 Все буде добре!
08:15 Неймовірна правда про

зірок
09:55 Х/ф "Ванечка" (1)
12:05 Один за всіх
13:55 Правила життя. "Про що

мовчить пачка
сигарет?"

15:55 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
20:00 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Закляті друзі"
22:00 Вікна�Новини
22:25 Детектор брехні
23:30 Битва екстрасенсів

05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед � до успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер

08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Х/ф "Стирач"
11:15 Т/с "Татусеві дочки"
13:25 Kіds' Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:30 Kіds' Tіme
14:55 Т/с "Друзі"
15:55 Т/с "Кадетство"
16:55 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
21:00 Ревізор�2
22:55 Т/с "Світлофор"
00:00 Репортер
00:15 Погода

07:00 М/ф (1)
09:15 Три сестри
10:15 Х/ф "Слава"
12:15 Звана вечеря
13:10 Пороблено в Україні
14:30 КВК
17:00 Розсміши коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел і Решка
20:00 Т/с "Моя прекрасна няня"
21:00 Розсміши коміка
22:00 М/ф "Лісова братва" (1)
23:40 Х/ф "100 дівчат і одна в

ліфті" (2)
01:20 Нічне життя

05:35 Т/с "Доктор Тирса"

07:05 Х/ф "Контрудар" (1)
08:30 Агенти впливу
09:25 Х/ф "Любити по�

російськи�2"
11:15 Т/с "Острів непотрібних

людей"
15:00 Т/с "Вагома підстава

для вбивства"
18:30 Д/с "Реальні злочинці"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Меч"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Вегас�12"

(2)
23:30 Т/с "Менталіст" (2)
00:30 Т/с "Декстер" (3)

06:10 Т/с "Дорожній патруль �
11" 

07:00 Події
07:10 Т/с "Глухар" (1)
09:00 Події
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Випробування

вірністю" (1)
13:50 Т/с "Слід" (1)
15:20 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Цезар" (1)
21:40 Т/с "Слід" (детектив) (1)
23:15 Х/ф "В ім'я короля" (1)НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ
НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Х/ф "Формула гри"
07:15 Ера будівництва
07:20 Країна on lіne
07:25 Ера бізнесу
07:35 Д/ф "Його Величність

Ю. Соломін"
08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:35 Погода
09:50 Шеф�кухар країни
10:50 Т/с "Роксолана"
12:50 Діловий світ
12:55 Світло
13:15 Т/с "Кайфові хлопці" 
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросектор
15:35 Д/ф "Контингент. Ефіопія

або смерть" 
16:00 Т/с "Сімнадцять

миттєвостей весни" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Світ спорту
18:55 Діловий світ
19:10 Про головне
19:35 Погода
19:45 "Про життя" з

А. Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Діловий світ

21:15 Соціальне шоу
"Адреналін"

22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф"Формула гри"

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 ТСН
06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН
07:10 Особистий рахунок
07:15 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:10 100 000 за правду
11:15 Не бреши мені � 4
13:35 Російські сімейні драми
15:45 Красуня за дванадцять

годин
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
19:30 ТСН
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
22:30 Міняю жінку � 7
23:50 ТСН
00:05 Х/ф "Об'єкт мого

захоплення" 

04:50 Т/с "Одного разу в
Ростові"

07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
07:35 Ранок з ІНТЕРом
08:00 Новини
08:10 Ранок з ІНТЕРом
08:30 Новини
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:00 Новини
09:10 Т/с "Петрович"
11:10 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом Каневським"
13:20 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 "Давай одружимося!"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
19:00 Т/с "Жіночий лікар � 2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Петрович"
22:30 Т/с "Одного разу в

Ростові"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�дослідниця"

(1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл �

бурундучки�рятівнички"
(1)

09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)

12:00 Т/с "Та, що говорить з
привидами" (1)

13:00 Т/с "Беверлі Гілз 90210.
Нове покоління"(1)

14:00 Богиня шопінгу
16:15 Т/с "Руда" (1)
17:20 У ТЕТа пара
18:10 Т/с "Всі жінки � відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:50 Одна за всіх
20:50 Віталька
22:00 ТЕТ�Інтернет
23:00 Шпілівілі
23:35 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)

04:55 Погода
05:00 Факти
05:30 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с  "Таксі". 
07:05 Т/с  "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с  "Далекобійники"
12:45 Факти. День
13:00  Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:35 Т/с "Чужий район � 2"
16:35 Т/с  "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район � 2"
21:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:05 Х/ф "Бетмен" (2)
01:25 Стоп�10

05:40 Чужі помилки. "Вибухова
хвиля"

06:20 Все буде добре!
08:10 Неймовірна правда про

зірок
09:50 Зіркове життя. "Заміж за

іноземця"
10:50 Х/ф "Zolushka.ru" (1)
12:55 Правила життя. "Як

вилікувати алкоголіка"
15:55 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
20:05 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Закляті друзі"
22:00 Вікна�Новини
22:25 Детектор брехні
23:25 Битва екстрасенсів
00:30 Т/с "Доктор Хаус" (2)

05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед � до успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер

08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Татусеві дочки"
13:25 Kіds" Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds" Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер

07:00 "Мультфільми"(1)
09:00 Три сестри
10:00 "Сімейний пес"
11:00 Т/с "Моя прекрасна няня"

(1)
12:05 Орел і Решка
13:00 Звана вечеря
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Т/с "Маргоша"
16:00 "Реальна любов"
17:00 "Велика різниця"
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел і Решка
20:00 Т/с "Моя прекрасна няня"

(1)
21:00 Розсміши коміка
22:00 Д/с "Війна статей"
00:00 Х/ф "Щоденники няні" (1)

05:20 Т/с "Доктор Тирса"

06:50 Т/с "Вагома підстава для
вбивства"

08:30 Свідок
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 "Речовий доказ"
10:30 Т/с "Говорить поліція!"
13:00 Т/с "Меч"
14:50 Т/с "Захист Красіна � 3"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красіна � 3"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Меч"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Вегас � 12"

(2)
23:30 Т/с "Менталіст" (2)
00:30 Т/с "Декстер" (3)

06:10 Т/с "Дорожній патруль �
11" (1)

07:00 Події
07:10 Т/с "Глухар"  (1)
09:00 Події
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Цезар" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай говорять.

Пізні пологи"
13:00 Т/с "Слід" (детектив) (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (детектив) (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Прем'єра! Т/с "Цезар" (1)
21:40 Т/с "Слід" (1)
23:15 Т/с "Глухар" (1)НТН
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Х/ф "Формула гри".

5 серія
07:15 Країна on lіne
07:20 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "Є. Герасимов.

Звичка бути героєм"
08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:30 Уряд на зв'язку з

громадянами
10:15 Крок до зірок
10:55 Т/с "Роксолана" 
12:55 Діловий світ
13:05 Темний силует
13:15 Т/с "Кайфові хлопці" 
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ.

Агросектор
15:40 Книга.ua
16:00 Т/с "Сімнадцять

миттєвостей весни" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Світ спорту
18:55 Діловий світ
19:10 Про головне
19:35 Погода
19:45 "Про життя" з

А. Пальчевським
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Концертна програма

І.Поповича "Трембітар
української душі"

21:55 Футбол. Кубок
Конфедерацій.
Бразилія � Мексика

00:00 Підсумки
00:10 Погода
00:15 Від першої особи

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
06:45 Інформаційно�

розважальна
програма Сніданок з
1+1

07:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

07:10 Особистий рахунок
07:15 Інформаційно�

розважальна
програма Сніданок з
1+1

08:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

08:05 Економічні події
08:15 Інформаційно�

розважальна
програма Сніданок з
1+1

09:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

09:10 Інформаційно�
розважальна
програма Сніданок з
1+1

10:00 Шість кадрів
10:15 100 000 за правду
11:20  Не бреши мені � 4
12:30  Не бреши мені � 4
13:40 Російські сімейні драми
14:45 Російські сімейні драми
15:50 Красуня за дванадцять

годин
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
22:30 "Територія обману �2"

23:35 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

23:50 "Секс�місія � 2"
00:55 Наомі Воттс і Кейт

Гадсон у мелодрамі
"Розлучення по�
французькі" (2)

04:50 Т/с "Одного разу в
Ростові"

07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
07:35 Ранок з ІНТЕРом
08:00 Новини
08:10 Ранок з ІНТЕРом
08:30 Новини
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:00 Новини
09:10 Т/с "Петрович"
11:10 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом
Каневським"

12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом
Каневським"

13:20 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 "Давай одружимося!"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
19:00 Т/с "Жіночий лікар 2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Петрович"
22:30 Т/с "Одного разу в

Ростові"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком

08:25 М/ф "Чіп і Дейл �
бурундучки�
рятівнички" 

09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
12:00 Т/с "Та, що говорить з

привидами" (1)
13:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове
покоління" (1)

14:00 Богиня шопінгу
16:15 Т/с "Руда" (1)
17:20 У ТЕТа пара
18:10 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:50 Одна за всіх
20:50 Віталька
22:00 ТЕТ�Інтернет
23:00 Шпілівілі
23:35 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Т/с "Ходячі мерці" (3)

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Погода
04:55 Факти
05:25 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:00 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти
07:45 Несекретні файли
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Далекобійники"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "Чужий район � 2"
16:45 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район � 2"

21:55 Т/с "Прокурорська
перевірка"

23:00 Х/ф "Бетмен
повертається" (2)

01:25 Кримінальний облом

05:35 Чужі помилки.
"Мовчазний свідок"

06:20 Все буде добре!
08:10 Неймовірна правда про

зірок
09:45 Зіркове життя. "Куди

зникають зірки"
10:50 Зіркове життя.

"Шлюбні
рекордсмени"

11:55 Х/ф "Мій принц" (1)
13:55 Правила життя. "Як

вилікуватися від раку"
15:55 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда про

зірок
20:05 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Закляті друзі"
22:00 Вікна�Новини
22:25 Детектор брехні
23:20 Битва екстрасенсів
00:25 Т/с "Доктор Хаус" (2)
01:20 Х/ф "Три дні в

Москві" (1)

05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед � до успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом

09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Татусеві дочки"
13:25 Kіds" Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds" Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер
00:30 Погода
00:35 Т/с "Купідон"
01:35 Т/с "Дружна сімейка"

07:00 "Мультфільми"(1)
09:00 Три сестри
10:00 Т/с "Маргоша"
11:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
12:05 Орел і Решка
13:00 Звана вечеря
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Т/с "Маргоша"
16:00 "Реальна любов"
17:00 "Велика різниця"
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел і Решка
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
21:00 Розсміши коміка
22:00 Д/с "Війна статей"
00:00 Х/ф "Гріффін і Фенікс:

На краю щастя" (1)
01:45 Нічне життя

04:35 Т/с "Говорить поліція!"
06:50 Т/с "Вагома підстава

для вбивства"
08:30 Свідок
09:00 "Кримінальні справи"
10:00 Правда життя
10:30 "Випадковий свідок"

11:00 Т/с "Говорить поліція!"
12:50 Т/с "Меч"
14:50 Т/с "Захист Красіна � 3"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красіна � 3"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Меч"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Вегас �

12" (2)
23:30 Т/с "Менталіст" (2)
00:30 Т/с "Декстер" (3)
01:35 Свідок
02:05 Легенди карного

розшуку
03:05 "Речовий доказ"
03:35 Свідок
04:10 "Уроки тітоньки Сови"
04:40 Правда життя

06:10 Т/с "Дорожній
патруль � 11" 

07:00 Події
07:10 Т/с "Глухар" (1)
09:00 Події
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Цезар" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять. Улучити у
самісіньку точку"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Прем'єра!

Т/с "Цезар" (1)
21:40 Т/с "Слід" (1)
23:15 Т/с "Глухар"  (1)
01:50 Т/с "Подія" (2)
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06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Х/ф"Формула гри".
07:15 Країна on lіne
07:30 Ера бізнесу
07:35 Д/ф "В. Цой. Ось таке

кіно"
08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:45 Ток�шоу "Віра. Надія.

Любов"
10:45 Т/с "Царівна" 
12:45 Діловий світ
12:50 Т/с "Кайфові хлопці" 
14:55 Діловий світ.

Агросектор
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:10 Т/с "Переділ" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:45 Діловий світ
19:05 "Надвечір'я" з

Т. Щербатюк
20:00 Дорослі ігри
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:40 Фольк�musіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда

удачі
23:00 Підсумки
23:15 Погода
23:20 Х/ф"Формула гри"
00:20 Х/ф"Формула гри"
01:20 Новини (із

сурдоперекладом)
01:45 Про головне
02:10 Новини (із

сурдоперекладом)
02:20 Хіт�парад

"Національна
двадцятка" (із
сурдоперекладом)

03:30 ТелеАкадемія
04:30 Служба розшуку дітей
04:40 Хіт�парад
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ.

Агросектор

06:00 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

06:45 Сніданок з 1+1
07:00 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
07:10 Особистий рахунок
07:15 Сніданок з 1+1
08:00 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:10 "Сто тисяч за правду"
11:15 Не бреши мені � 4
12:25 Не бреши мені � 4
13:35 Російські сімейні

драми
14:40 Російські сімейні

драми
15:45 Красуня за

дванадцять годин
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 "Нові серії "Сказочной

Руси" в шоу "Вечірній
Київ 2013"

22:05 Альона Бабенко і
Павло Дерев'янко в
комедії "На морі"

00:10 Гоша Куценко і
Володимир
Вдовиченков у
бойовику "Параграф
78" (2)

02:40 Клайв Овен і Кетрін
Кінер у драмі
"Довіра" (2)

04:15 ТСН. Особливе
04:40 Х/Ф "Живи й дай

померти"

04:50 Т/с "Одного разу в
Ростові"

07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
07:35 Ранок з ІНТЕРом
08:00 Новини
08:10 Ранок з ІНТЕРом
08:30 Новини
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:00 Новини
09:10 Т/с "Петрович"
11:10 Д/с "Слідство вели... з

Леонідом
Каневським"

12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом
Каневським"

13:20 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 "Давай одружимося!"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
19:00 Т/с "Жіночий лікар�2"
20:00 Подробиці
20:30 "Шустер Lіve"
00:40 Х/ф "Залізна хватка"

02:30 Д/ф "Характер і
хвороби. Хто кого?"

03:20 Подробиці
03:50 Т/с "Жіночий ліка� 2"
04:30 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом
Каневським"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл �

бурундучки�
рятівнички" (1)

09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" 327 с. 
10:10 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)

12:00 Т/с "Та, що говорить з
привидами" (1)

13:00 Т/с "Беверлі Гілз
90210. Нове
покоління" (1)

14:00 Богиня шопінгу
16:15 Т/с "Руда" (1)
17:20 Досвідос
18:10 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
19:10 Одна за всіх
20:50 Віталька
22:00 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Шпілівілі
23:35 Т/с "Секс і місто" (2)
00:00 Х/ф "Крик 4" (3)
02:00 Теорія зради
05:50 Дізнайся як

04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Погода
05:00 Факти
05:30 Світанок
06:30 Ділові факти
06:35 Погода
06:40 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп�10
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини з

К. Стогнієм
10:10 Т/с "Далекобійники"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:50 Т/с "Чужий район � 2"
16:45 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Брат за брата � 2"
21:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Максимум в Україні
00:00 Х/ф "Бетмен.

Початок" (2)
02:20 Погода
02:25 Х/ф "Бетмен

назавжди"(2)
04:20 Погода
04:25 Про�Zікаве.ua

05:05 Чужі помилки.
"Вбивство на
страусиній фермі"

05:50 Неймовірна правда
про зірок

07:05 Х/ф "Жіноча логіка" (1)
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда

про зірок
20:00 Моя правда "Віктор

Цой. Кумир під
каблуком"

21:00 Моя правда. "Руслана.
Приборкання
норовливої"

22:00 Вікна�Новини
22:25 Зіркове життя. "У

полоні прокляття"
23:20 Зіркове життя. "Краса

на кінчику скальпеля"
00:15 Х/ф "Мрії з

пластиліну" (1)

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед � до

успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Татусеві дочки"
13:25 Kіds" Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds" Tіme
14:50 Т/с "Друзі"
15:50 Т/с "Кадетство"
16:50 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода

19:55 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:00 Репортер
00:20 Погода
00:25 Х/ф "Охоронці

скарбів" (2)
02:10 Зона ночі
02:15 Пристрасті навколо

символіки
02:30 Митрополит Дмитро

Могила
03:00 Геній сміху
03:15 Зона ночі. Культура
03:20 Скороминучий сон
04:00 Вір мені
04:10 Зона ночі. Культура

07:00 "Мультфільми"(1)
09:00 Три сестри
10:00 Т/с "Маргоша"
11:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
12:05 Орел і Решка
13:00 Звана вечеря
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Т/с "Маргоша"
16:00 "Реальна любов"
17:00 "Велика різниця"
18:00 Звана вечеря
19:00 КВК
21:10 Розсміши коміка
22:10 Пороблено в Україні
23:30 Х/ф "Одержимість" (2)
01:30 Нічне життя

05:25 Т/с "Говорить поліція!"
07:00 Х/ф "Кадриль" (1)
08:30 Свідок
09:00 "Кримінальні

справи"
10:00 Х/ф "Від Бугу до

Вісли" (1)
12:45 Т/с "Меч"
14:40 Т/с "Якщо небо

мовчить..."
16:45 Свідок

17:00 Т/с "Якщо небо
мовчить..."

19:00 Свідок
19:30 Т/с "Полювання на

гауляйтера"
23:30 Х/ф "День Перемоги" 
01:10 Х/ф "Чистильник" (2)
02:45 Свідок
03:15 Легенди карного

розшуку
03:45 "Речовий доказ"
04:15 "Уроки тітоньки Сови"
04:30 Правда життя

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с "Глухар"  (1)
09:00 Події
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Цезар" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять. Тимур та
його батьки"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Т/с "Слід" (1)
22:15 Т/с "Охоронець � 2" (2)
01:45 Т/с "Подія" (2)
03:05 Щиросердне зізнання
03:30 Події

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

06:00 Православний
календар

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Погода
06:15 Х/ф"Формула гри"
07:15 Ера будівництва
07:20 Країна on lіne
07:25 Ера бізнесу
07:30 Д/ф "В. Глаголева.

Всупереч долі"
08:45 Корисні поради
09:00 Погода
09:05 Підсумки дня
09:30 Офіційна хроніка
09:45 Погода
09:50 Православна

енциклопедія
10:30 Т/с "Царівна" 
12:55 Діловий світ
13:15 Погода
13:20 Т/с "Кайфові хлопці" 
15:00 Новини (із

сурдоперекладом)
15:10 Діловий світ.

Агросектор
15:15 Українська пісня
15:55 Т/с "Переділ" 
18:20 Новини (із

сурдоперекладом)
18:40 Діловий світ
18:55 Про головне
19:20 Останнє

попередження
19:45 "Про життя" з

А. Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Концертна програма

І. Поповича
"Трембітар
української душі" 

21:55 Футбол. Кубок
Конфедерацій.
Іспанія � Таїті

00:00 Підсумки
00:10 Погода
00:15 Від першої особи
00:55 Футбол. Кубок

Конфедерацій.
Нігерія � Уругвай

02:55 Трійка, Кено,
Максима

03:00 Новини (із
сурдоперекладом)

03:20 Про головне
03:45 Новини (із

сурдоперекладом)
03:55 Доки батьки сплять.

Мультфільм
04:10 Аудієнція. Країни від

А до Я
04:30 Служба розшуку

дітей
04:40 Хіт�парад
05:25 Підсумки дня

05:50 Діловий світ.
Агросектор

06:00 Служба розшуку
дітей

06:05 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

06:45  Сніданок з 1+1
07:00 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
07:10 Особистий рахунок
07:15  Сніданок з 1+1
08:00 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
08:05 Економічні події
08:15 Сніданок з 1+1
09:00 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:10 Сто тисяч за правду
11:15 Не бреши мені � 4
12:25 Не бреши мені � 4
13:35 Російські сімейні

драми
14:40 Російські сімейні

драми
15:45 Красуня за

дванадцять годин
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:15 Т/с "Величне століття.

Роксолана � 3" (1)
22:30 Пекельна кухня�3
00:15 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
00:30 Клайв Овен і Кетрін

Кінер у драмі
"Довіра" (2)

02:25 Маша і моделі
03:00 Маша і моделі
03:35 Красуня за

дванадцять годин
04:15 Не бреши мені � 4
05:05 Не бреши мені � 4

04:50 Т/с "Одного разу в
Ростові"

07:00 Новини
07:10 Ранок з ІНТЕРом
07:30 Новини
07:35 Ранок з ІНТЕРом
08:00 Новини
08:10 Ранок з ІНТЕРом
08:30 Новини
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:00 Новини
09:10 Т/с "Петрович"
11:10 Д/с "Слідство

вели... з Леонідом
Каневським"

12:00 Новини
12:20 Д/с "Слідство

вели... з Леонідом
Каневським"

13:20 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 "Давай

одружимося!"
18:00 Новини
18:10 Т/с "Земський лікар.

Продовження"
19:00 Т/с "Жіночий лікар 2"
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Петрович"
22:30 Т/с "Одного разу в

Ростові"
01:20 Х/ф "Час розплати" (2)
03:10 Д/с "Вимірювач

розуму. IQ"
04:00 Т/с "Жіночий лікар � 2"

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята�твійнята
07:30 М/с "Даша�

дослідниця" (1)
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф "Чіп і Дейл �

бурундучки�
рятівнички" (1)

09:00 Єралаш
09:10 Т/с "Ранетки" (1)
10:10 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
12:00 Т/с "Та, що говорить

з привидами" (1)
13:00 Т/с "Беверлі Гілз

90210. Нове
покоління" (1)

14:00 Богиня шопінгу
16:15 Т/с "Руда" (1)
17:20 У ТЕТа пара
18:10 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
19:10 Богиня шопінгу
19:50 Одна за всіх
20:50 Віталька
22:00 ТЕТ�Інтернет
23:00 Шпілівілі
23:35 Т/с "Секс і місто" (2)
00:35 Т/с "Ходячі мерці" 
01:25 Т/с "Ворота" (2)
02:15 Твою маму!
02:40 У ТЕТа пара
03:05 До світанку

04:55 Погода
05:00 Факти
05:30 Світанок
06:30 Ділові факти
06:40 Погода
06:45 Т/с "Таксі"
07:05 Т/с "Леся+Рома"
07:40 Ділові факти

07:50 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
10:10 Т/с "Далекобійники"
12:45 Факти. День
13:00 Т/с "Прокурорська

перевірка"
14:45 Т/с "Чужий район � 2"
16:45 Т/с "Далекобійники"
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини

з К. Стогнієм
20:05 Т/с "Чужий район � 2". 
21:55 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23:00 Х/ф "Бетмен

назавжди" (2)
01:25 Несекретні файли
02:05 Погода
02:10 Х/ф "Бетмен

повертається" (2)
04:10 Погода
04:15 Про�Zікаве.ua

05:50 "Чужі помилки.
Полювання на
білявку"

06:35 Все буде добре!
08:35 Неймовірна правда

про зірок
10:00 "Зіркове життя. Не

отрекаются, любя"
11:00 "Зіркове життя.

Зіркові вдівці"
12:05 Х/ф "Мрії з

пластиліну" (1)
13:55 "Правила життя.

Диво�прилади:
розтин покаже"

15:55 Все буде добре!
18:00 Вікна�Новини
18:20 Неймовірна правда

про зірок
20:00 Слідство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с "Закляті друзі"
22:00 Вікна�Новини
22:25 Детектор брехні
23:25 Битва екстрасенсів
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 
01:25 Х/ф "Три дні в

Москві" (1)

05:05 Teen Tіme
05:10 Т/с "Вперед � до

успіху"
05:50 Teen Tіme
05:55 Т/с "Світлофор"
06:45 Підйом
06:50 Піраньї
07:10 Підйом
07:30 Репортер
07:35 Погода

07:40 Підйом
08:30 Репортер
08:35 Погода
08:45 Підйом
09:00 Т/с "Щасливі разом"
11:05 Т/с "Татусеві дочки"
13:25 Kіds" Tіme
13:30 М/с "Качині історії"
14:35 Kіds" Tіme
14:45 Т/с "Друзі"
15:45 Т/с "Кадетство"
16:45 Т/с "Татусеві дочки"
19:00 Репортер
19:15 Піраньї
19:50 Погода
19:55 Т/с "Вороніни"
22:00 Т/с "Світлофор"
00:10 Репортер
00:25 Погода
00:30 Т/с "Купідон"
01:30 Т/с "Дружна

сімейка"
03:05 Служба розшуку

дітей
03:10 Зона ночі
03:15 Видряпатися на

попа
03:25 Бий, хто цнотливий
03:40 Втрачені права
03:55 Магдебурзькі

хроніки
04:10 Зона ночі
04:15 Георгій Нарбут. Живі

картини
04:35 Зона ночі. Культура
04:40 Обожнювана

07:00 "Мультфільми"(1)
09:00 Три сестри
10:00 Т/с "Маргоша"
11:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
12:05 Орел і Решка
13:00 Звана вечеря
14:00 Д/с "Війна статей"
15:00 Т/с "Маргоша"
16:00 "Реальна любов"
17:00 "Велика різниця"
18:00 Звана вечеря
19:00 Орел і Решка
20:00 Т/с "Моя прекрасна

няня" (1)
21:00 Розсміши коміка
22:00 Д/с "Війна статей"
00:00 Х/ф "Наркоз" (2)
01:25 Нічне життя

05:10 Т/с "Говорить
поліція!"

06:40 Х/ф "Цілком
пропащий" (1)

08:30 Свідок
09:00 "Кримінальні

справи"

10:00 Д/с "Таємниці
кримінального
світу"

10:30 "Випадковий свідок"
11:00 Т/с "Говорить

поліція!"
12:50 Т/с "Меч"
14:50 Т/с "Захист Красі�

на � 3"
16:45 Свідок
17:00 Т/с "Захист Красі�

на � 3"
19:00 Свідок
19:30 Т/с "Меч"
21:30 Т/с "CSI: Лас�Ве�

гас � 12" (2)
23:30 Т/с "Менталіст" (2)
00:30 Т/с "Декстер" (3)
01:35 Свідок
02:05 Легенди карного

розшуку
03:10 "Речовий доказ"
04:10 Свідок
04:40 "Уроки тітоньки

Сови"
04:55 Правда життя

06:10 Т/с "Дорожній
патруль � 11" (1)

07:00 Події
07:10 Т/с "Глухар"  (1)
09:00 Події
09:20 Т/с "Слід" (1)
10:00 Т/с "Цезар" (1)
12:00 Ток�шоу "Нехай

говорять. Кривава
неділя"

13:00 Т/с "Слід" (1)
15:35 Щиросердне

зізнання
16:00 Критична точка
17:00 Події
17:20 Т/с "Слід" (1)
18:00 Т/с "Подружжя" (1)
19:00 Події
19:20 Ток�шоу "Говорить

Україна"
20:00 Прем'єра! Т/с

"Цезар" (1)
21:40 Т/с "Слід" (1)
23:15 Т/с "Глухар"  (1)
01:50 Т/с "Подія" (2)
03:10 Події
03:30 Ток�шоу "Говорить

Україна"
04:05 Ток�шоу "Нехай

говорять"
05:00 Срібний апельсин

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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22 червня своє 90�річчя
відзначають наші землячки 

ССССммммооооррррооооддддііііннннаааа    ААААннннттттооооннннііііннннаааа    ААААннннттттооооннннііііввввннннаааа
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Війна наклала відбиток на життя людей
цього буремного покоління, але не

зачепила головного : людської суті.
Тож зичимо вам, дорогі ювілярки,

здоров'я та радості, бадьорості 
та життєвих сил.

ВолодимирВолодимир

Нурищенко, Нурищенко, 
голова Боярської

міської організації
інвалідів війни,
Збройних Сил 

та учасників
бойових дій 

ЩИРО ВІТЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!АЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Телефон 47�079

Тут може бути

Ваша

реклама
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"
06:00, 07:10, 08:50 Погода
06:05 Світ православ'я
06:45 Панянка і кулінар
07:15 Ток�шоу "Дружина"
08:35 Олімпійський виклик
09:00 ТРАНСЛЯЦІЯ

БОГОСЛУЖІННЯ В
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ

11:50 Околиця
12:15 Погода
12:20 Крок до зірок
13:15 Маю честь запросити
14:10 Шеф�кухар країни
15:10 Рояль в кущах
15:35 Не вір худому кухарю
16:05 Прем'єра. Як Ваше

здоров'я?
16:55 Золотий гусак
17:25 Караоке для дорослих
18:20 Погода
18:25 Діловий світ. Тиждень
19:00 Гала�концерт

фестивалю "Сходи до
неба"

20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:45 Погода
21:55 Футбол. Кубок

Конфедерацій.
Нігерія � Іспанія

00:00 Ера бізнесу. Підсумки
00:30 Погода
00:35 Олімпійський виклик
01:20 Трійка, Кено, Максима
01:25 Футбол. Кубок

Конфедерацій.
Уругвай � Таїті

03:15 Підсумки тижня
03:55 Головний аргумент
04:05 Офіційна хроніка
04:15 ТелеАкадемія
05:15 Світ навколо нас
05:30 Граємо в армію

06:20 Великі перегони
07:50 Маріччин кінозал.

Мультфільм (1)
08:10 Ремонт +

09:00 Лотерея "Лото�
забава"

10:15 Дісней! "Людина�
павук. Щоденник
супергероя" (1)

10:40 Дісней! "Людина�
павук. Щоденник
супергероя" (1)

11:00 Неділя з Кварталом
12:00 Смакуємо
12:35 Шість кадрів
13:15 Сімейні мелодрами � 3
14:20 Світське життя
15:25 "Нові серії "Сказочной

Руси" в шоу "Вечірній
Київ 2013"

17:25 Альона Бабенко і
Павло Деревянко в
комедії "На морі"

19:30 ТСН�тиждень
20:15 Х/ф "Любов і голуби"

(1)
22:25 Світське життя
23:30 Багаті теж плачуть
00:30 Х/ф "У джазі тільки

дівчата" (1)
02:45 Х/ф "Життя і доля" (1)

06:20 Х/ф "Москва сльозам
не вірить"

09:20 "Школа доктора
Комаровського"

10:00 "Орел і Решка.
Курортний сезон"

11:00 Т/с "Сімейний
детектив"

13:50 Х/ф "Кохання за
розкладом"

15:50 Х/ф "Прикмета на
щастя" Прем'єра

17:50 Т/с "Єдиний мій гріх" 
20:00 "Подробиці тижня"
21:00 Т/с "Єдиний мій гріх"

Заключні
23:10 Х/ф "Арифметика

підлості" (2)
01:00 Х/ф "Прикмета на

щастя"
02:40 "Подробиці тижня"
03:50 Т/с "Єдиний мій гріх"

06:00 Єралаш
07:10 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Ліло і Стіч" (1)
10:40 М/с "Смішарики. Пін�

код" (1)
11:20 М/ф "Сердиті пташки"

(1)
11:40 Х/ф "Діти шпигунів 4"

(1)
13:35 Т/с "Всі жінки �

відьми" (1)
15:35 Одна за всіх
16:35 Х/ф "Ромео +

Джульєтта" (1)
19:00 Королева балу 3
20:20 БарДак�3
22:00 ТЕТ�Інтернет
23:00 Х/ф "Термінатор�2:

Судний день" (2)
01:45 Х/ф "Прощавай,

кохання!" (1)
03:25 До світанку

05:30 Погода
05:35 Факти
05:50 Погода
05:55 Світанок
06:55 Квартирне питання
07:45 Анекдоти по�

українськи
08:20 Дача
09:30 Основний інстинкт
09:55 Мульт особистості
10:30 Легкі гроші
11:00 Козирне життя
11:30 Максимум в Україні
12:25 Навчіть нас жити!
14:25 Дивитися усім!
15:25 Х/ф "Темний лицар"
18:45 Факти тижня з

Оксаною Соколовою
19:30 Замочені
20:35 Х/ф "Залізний лицар"
23:10 Т/с "Таксі"
00:05 Х/ф "Висота 89"
02:05 Х/ф "Листоноша" (2)

04:55 Про�Zікаве.ua

06:05 "Наші улюблені
мультфільми: Пес у
чоботях, Кіт у
чоботях, Повернення
блудного попугая" (1)

07:25 Х/ф "Трактир на
П'ятницькій" (1)

09:10 "Їмо вдома"
10:15 "Караоке на Майдані"
11:15 Т/с "Закляті друзі"
15:05 Х/ф "Навчаю грі на

гітарі" (1)
19:00 Битва екстрасенсів
20:00 Один за всіх
21:55 Х/ф "Ніколи не забуду

тебе" (1)
23:55 Х/ф "Скарби

стародавнього
храму" (1)

05:45 М/с "Майстер Менні"
06:50 Аферисти
07:45 Церква Христова
08:00 М/ф "Лихо мурашине"
09:40 Хто зверху? �  2
11:20 Педан�Притула�Шоу
13:05 Т/с "Вороніни"
16:05 Ред Бул Флюгтаг
17:10 Х/ф "Сутінки. Сага.

Затьмарення"
19:45 Х/ф "Сутінки. Сага.

Світанок ч.1" (2)
22:00 Х/ф "Дурман кохання"
00:05 Х/ф "Джо проти

Вулкана"
02:10 Т/с "Дружна сімейка"
02:55 Зона ночі
03:00 Подорож у втрачене

минуле
03:30 Зона ночі
03:35 Земці
03:45 Чи повернеться лікар?
04:00 Благодійна медицина
04:15 Памятай про життя
04:30 Зона ночі Культура
04:35 Легендарне парі
04:45 Німфея кандіда
05:00 Зона ночі Культура

07:00 "Мультфільми"
08:15 М/ф "Тарзан" (1)
09:45 Х/ф "У пошуках

скарбів
Тамплієрів" (1)

11:20 Х/ф "Ізгой" (1)
14:10 "Сімейний пес"
15:25 "Дім на заздрість

усім"
16:20 Розсміши коміка
17:20 "Вечірній

квартал"
19:15 Х/ф "Як

позбутися
хлопця за 10
днів" (2)

21:40 Т/с "Надприродне"
(2)

00:10 Х/ф "Чарівна
країна" (1)

01:55 Нічне життя

06:00 "Наказано

вберегти!"

06:30 Х/ф "...на

прізвисько

"Звір" (1)

07:55 Т/с "Полювання на

гауляйтера"

11:30 Легенди карного

розшуку. Дияволиці

шпіонажу

12:00 Агенти впливу

12:30 "Святі й праведники

ХХ століття".

Амфілохій

Почаївський

13:25 Х/ф "Любити по�

російськи � 3" (1)

15:20 Т/с "Таємниці

слідства" (1)

19:00 Т/с "Острів

непотрібних людей"

23:00 Д/с "Таємниці

кримінального світу"
23:30 Т/с "Криміналісти:

мислити як
злочинець" (2)

01:10 Х/ф "Апостол Фома"
(1)

02:45 Легенди карного
розшуку

03:45 "Речовий доказ"
04:45 Агенти впливу
05:30 "Уроки тітоньки Сови"
05:35 Правда життя

06:00 Срібний апельсин

06:50 Події

07:10 Прем'єра!

Найрозумніший

09:00 Ласкаво просимо.

Олеся Судзіловська.

10:00 Герої екранів. Герої

війни

11:00 Т/с "Подруж�    жя" (1)

13:00 Т/с "Російська

спадкоємиця" 

19:00 Події тижня

20:00 Т/с "Російська

спадкоєми�       ця" (1)

21:00 Т/с "Інтерни" (1)

23:00 Прем'єра! Comedy

Woman

00:00 Прем'єра! Comedy

Club

01:00 Х/ф "Кльовий

хлопець" (1)

02:30 Х/ф "Людина нізвідки"

(1)

03:55 Події тижня

04:40 Х/ф "Тріо" (1)

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV

"
06:00 Підсумки
06:10, 07:50, 08:50 Погода
06:20 Х/ф"Син полку"
08:00 Присвяти себе

футболу!
08:20 Д/ф"...На Його

території"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Погода
09:05 Життя на рівних
09:20 Армія
09:35 Православний вісник
10:10 Х/ф "Бронзовий

птах"
13:35 Погода
13:55 Театральні сезони
14:40 Погода
14:55 В гостях у Д.Гордона
15:50 Погода
16:00 Золотий гусак
16:30 Концертна програма

до Дня Матері
18:05 Фестиваль пісні в

Коблево
19:40 Українська пісня
20:30 Слово регіонам
20:40 Кабмін: подія тижня
20:50 Мегалот
20:55 Служба розшуку

дітей
21:00 Підсумки дня
21:20 Без цензури
21:55 Футбол. Кубок

Конфедерацій.
Італія � Бразилія

ТРК "ЕРА"
00:00 Погода
00:05 Д/ф "Великі битви.

Бліцкриг"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01:20 Суперлото, Трійка,

Кено
01:25 Футбол. Кубок

Конфедерацій.
Японія � Мексика

03:15 Підсумки дня
03:35 Кабмін: подія тижня
03:45 "Нащадки" з Н.

Рибчинською та К.
Гнатенком

04:45 Аудієнція. Країни від
А до Я

05:05 "Надвечір'я" з
Т. Щербатюк

06:40 Пригодницький
фільм "Уроки
виживання"

08:25 ТСН: "Телевізійна
служба новин"

09:10 Х/ф "Життя і доля" (1)
19:30 ТСН: "Телевізійна

служба новин"
20:00 "Великі перегони"
21:30 Х/ф "Центуріон" (2)
23:30 Х/ф "Живи й дай

померти" (2)
01:55 Х/ф "Параграф 78" (2)
04:05 Х/ф "Життя і доля" (1)

06:00 "Шустер Lіve"
09:50 Х/ф "Москва сльозам

не вірить"
12:50 Концерт "Перемога.

Одна на всіх"
16:00 Х/ф "Кохання за

розкладом"
Прем'єра

17:50 Т/с "Єдиний мій гріх" 
20:00 Подробиці
20:30 Т/с "Єдиний мій гріх" 
22:40 Концерт "Свято зі

сльозами на очах"
01:50 Д/ф "Афон:

достукатися до
небес"

02:40 Подробиці
03:10 Т/с "Єдиний мій гріх"
05:00 Д/с "Слідство вели...

з Леонідом
Каневським"

06:00 Дізнайся як
07:10 Малята�твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с "Ліло і Стіч" (1)
11:00 М/с "Білка та

Стрілка. Пустотлива
сімейка" (1)

11:25 М/ф "Велика
космічна приго�
да" (1)

13:15 Т/с "Всі жінки �
відьми" (1)

16:15 Х/ф "Страхітливо
гарний" (1)

18:05 Х/ф "Діти шпигунів�4" (1)
20:00 Х/ф "Термінатор�2:

Судний день" (2)
23:00 Т/с "Ходячі мерці" (3)
01:00 Х/ф "Читач" (3)
03:00 Х/ф "У мами

побачення з
вампіром" (1)

04:20 До світанку

05:30 Погода
05:35 Факти
06:05 Погода
06:10 Світанок
07:10 Козирне життя
07:40 "Висота 89".

Художній фільм
10:00 Дача
11:05 Квартирне питання
12:00 За кермом
12:30 Несекретні файли
14:20 Х/ф "У червні 41�го"
14:20 Факти. Вечір
19:00 Навчіть нас жити!
20:55 Х/ф "Темний лицар" 
00:00 Замочені
01:00 Х/ф "Бетмен.

Початок" (2)
03:15 Х/ф "Опівнічний

експрес" (2)
05:15 Про�Zікаве.ua

06:05 Х/ф "До мене,
Мухтар!" (1)

07:25 Х/ф "В бій ідуть лише
"старі" (1)

09:10 "Їмо вдома"
10:15 Х/ф "Скарби

стародавнього
храму" (1)

13:05 "Зіркове життя. У

полоні прокляття"
14:00 "Зіркове життя.

Краса на кінчику
скальпеля"

14:55 "Зіркове життя. Роль
ціною в життя"

16:00 "Моя правда Віктор
Цой. Кумир під
каблуком"

16:55 "Моя правда.
Руслана.
Приборкання
норовливої"

18:00 Х/ф "Навчаю грі на
гітарі" (1)

21:45 Х/ф "Сонцеворот" (1)
23:55 Х/ф "В бій ідуть

"старики" (1)

05:05 Х/ф "Нескорений"
07:20 Ревізор�2
10:00 Ревізор�2
11:55 М/ф "Канікули Гуфі"
13:35 Х/ф "Пригоди Зака і

Коді"
15:05 Х/ф "Острів Нім"
17:05 Х/ф "Вид зверху

кращмий"
18:50 Х/ф "Сутінки"
21:10 Х/ф "Сутінки. Сага.

Молодик"
23:50 Х/ф "Відвертості

юної нареченої" (2)
01:50 Т/с "Дружна сімейка"
02:35 Зона ночі
02:40 Тб про ТБ
03:10 Десята муза в Україні
03:40 Зона ночі
03:45 Розквіт українського

кіно
04:50 Зона ночі Культура
04:55 Невгамовний

Пантелеймон
05:15 Я на світі такий один
05:30 POETA MAXIMUS

07:00 "Мультфільми"(1)
08:00 М/с "Рожева пантера

і друзі" (1)
09:00 М/с "Казки Ганса

Крістіана

Андерсена" (1)
10:00 "Мультфільми"(1)
11:20 М/ф "Тарзан" (1)
12:50 Х/ф "У пошуках скарбів

Тамплієрів" (1)
14:35 Т/с "Спроба Віри"
18:50 Х/ф "Ізгой" (1)
21:40 Т/с "Надприродне"

(2)
00:10 Х/ф "Сімнадцятиріч�

ні" (2)
01:50 Х/ф "Чарівна країна" (1)
03:20 Нічне життя

05:00 Х/ф "Від Бугу до
Вісли" (1)

07:15 Т/с "Якщо небо
мовчить..."

11:30 "Речовий доказ".
Фіаско "Чорного
маклера"

12:00 "Головний свідок"
13:00 "Святі й праведники

ХХ століття". Олексій
Глаголєв. Історії
київської окупації

13:50 Х/ф "День Перемоги" (1)
15:20 Т/с "Доктор Тирса"
19:00 Т/с "Таємниці

слідства" (1)
23:00 "Парк

автомобільного
періоду"

23:30 Т/с "Криміналісти:
мислити як
злочинець" (2)

01:15 Х/ф "Йосиф із
Назарета" (1)

03:00 Легенди карного
розшуку

03:35 "Речовий доказ"
04:35 Агенти впливу
05:10 "Уроки тітоньки

Сови"
05:30 Правда життя

06:00 Т/с "Військова
розвідка: Перший
удар" 

07:00 Події

07:10 Т/с "Військова
розвідка: Перший
удар" 

11:00 Т/с "Військова
розвідка: Перший
удар" 

14:00 Т/с "Зоннентау" 
19:00 Події
19:20 Т/с "Зоннентау" (1)

21:30 Х/ф "Людина
нізвідки") (1)

23:30 Х/ф "Тріо") (1)
01:35 Т/с "Охоронець � 2" (2)
03:50 Події
04:10 Т/с "Охоронець � 2" (2)
04:50 Срібний апельсин

НТН

ТРК “УКРАЇНА”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

КАНАЛ “1+1”

ІНТЕР

К1

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ICTV
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У червні наші 
землячки � 

учасниці 
Боярського 
народного 

хору "Надія" �
святкуватимуть:

 16 червня: 
80�річний ювілей –
Чвертка Клавдія 

Іванівна, незмінна ведуча всіх кон�
цертних програм хору, автор сценаріїв,

солістка, заступник керівника хору;

 16 червня:  90�річний ювілей –
Татьяненко Катерина Онисимівна,

ветеран хору, юрист;

 26 червня: 90�річний ювілей –
Мінчук Любов Никифорівна, 

ветеран хору.

Найщиріші побажання здоров'я,
радості та достатку ювілярам 

висловлюють:

Голова Боярської міської організації

ветеранів Великої Вітчизняної війни,

праці, дітей війни, ветеранів Збройних

Сил Л. Л. Хоменко

В.о. голови Боярської міської

організації ветеранів війни та праці,

клубу "Ветеран" А. А. Мартинюк

Члени ветеранських організацій, 

друзі та колеги

СОНЯЧНІ ВІТСОНЯЧНІ ВІТАННЯАННЯ

За добрі справи � 
подяка міського голови

Нещодавно міський голова Боярки Тарас

Добрівський вручив подяку Юрію Єдакову.

Депутат міської ради був відзначений за ак�

тивну життєву позицію, високе почуття пат�

ріотизму та громадянського обов'язку,

за розуміння, підтримку та сприяння у вирі�

шенні важливих питань громади Боярки. 

ф а к тФ о т о
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Як здійснюється обмін непридатних до обігу банк�

нот та монет національної валюти на придатні?

– Банки та банківські установи зобов'язані без будь�я�
ких обмежень обмінювати фізичним та юридичним осо�
бам непридатні до обігу гривневі банкноти та монети на
придатні. Обмін здійснюється безкоштовно, у будь�який
час роботи банку.

Якщо справжність та платіжність банкнот (монет) не
викликає сумніву, обмін здійснюється банками безпосе�
редньо під час приймання готівки. Сумнівні банкноти
банки вилучають з метою надсилання для проведення
досліджень до територіального управління Національно�
го банку, при цьому пред'явникові надається довідка про
прийняття банкнот для дослідження.

Не приймаються банками лише банкноти, пошкоджені
вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами тощо,
площа яких під час приймання та оброблення може ста�
ти меншою ніж 55 % початкової площі банкноти. Такі
пошкоджені банкноти можна обміняти у Головному уп�
равлінні Національного банку України по м. Києву і Київ�
ській області. Для цього громадяни можуть звертатись
за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2�а, IV під'їзд.
Телефон для довідок: (044)230�16�85.

Національний банк УкраїниНаціональний банк України
інформує:інформує:

Чи може клієнт звернутися до банку для обміну

банкнот національної валюти одних номіналів на

банкноти інших номіналів?

– Так, банки та банківські установи (філії, відділення)
зобов'язані здійснювати на вимогу клієнта обмін гривне�
вих банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот або
монет одних номіналів на банкноти або монети інших но�
міналів (відповідно до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні). Такий обмін здійснюється,
якщо справжність банкнот (монет) не викликає сумніву.

Якщо банкнота пошкоджена, чи може банк відмо�

вити в прийнятті такої банкноти, наприклад, для за�

рахування на вклад?

– Ні. Банки зобов'язані без обмеження приймати від
юридичних і фізичних осіб банкноти національної валю�
ти, які:

� не мають ознак підроблення;
� зберегли цілу частину площею не менше ніж 55 %

своєї початкової площі;
� розірвані (розрізані) на дві частини, за умови, що на

цих частинах збереглись обидва однакові номери та се�
рія, і загальна їх площа є не меншою, ніж 55 % початко�
вої площі банкноти.

Ці банкноти обмінюються банками на придатні банкно�
ти, а також приймаються, на вибір громадянина, для зара�
хування на рахунки та вклади, готівкових платежів тощо.

Багато хто вважає, що великі
гроші крутяться далеко від ін�
тересів маленьких людей. Ко�
пійка, що недоплачена, на�
приклад, до бюджету Києво�
Святошинського району, зав�
дає шкоди не лише всій країні,
але й кожній людині. Приміром,
якщо вивести з тіні зарплати "в
конвертах", їхня сума загалом

сягне 170 млрд. грн. Якщо з
цих грошей сплатити єдиний
соцвнесок, вийде майже 65
млрд. грн, котрими можна пов�
ністю перекрити дефіцит Пен�
сійного фонду.

Близько 100 млрд. грн у нашій
тіньовій економіці � це прихова�
ні доходи господарів комерцій�
них компаній, 35 млрд. грн � ха�
барі, "подяки" та інші неофіційні
платежі. Ще 45 млрд. грн � ма�
шини та офіси тіньових підпри�
ємств, а також гроші, які ми пла�
тимо їм за різні товари та послу�
ги. За підрахунками податкової
служби, через руки наших біз�
несменів щороку проходить
близько 350 млрд. грн необлі�
кованих державою коштів. Для
порівняння, доходи держбюд�
жету України в цьому році зап�
лановано на рівні 360 млрд. грн.

Найприкрішім є те, що всі ці
гроші йдуть за кордон � до іно�
земних банків, в акції чужих
підприємств. Частину з них олі�
гархи втрачають безповорот�
но: наприклад, через нещодав�
ні фінансові проблеми на Кіпрі
(найпопулярніший офшор се�

ред наших підприємців) україн�
ські "крутелики" втратили від 4
до 6 млрд. доларів. Це для ба�
гатьох магнатів стало уроком:
ховати гроші від податків за
кордоном небезпечно, тому що
будь�коли можна загубити як�
що не всі статки, то значну їх
частину.

При цьому експерти не сумні�
ваються, що ризики для великих
капіталів в офшорах зростати�
муть. Багато країн сьогодні вже
борються з офшорними схема�
ми і відмиванням грошей. У Росії
заради цього діє закон про
трансфертні ціни, що ускладнює
ухилення від сплати податків.
Аналогічний документ розроб�
лений і незабаром буде прийня�
тий в Україні. Але влада розуміє,
що силою повернути мільярди
до країни не вдасться, тому Мін�
доходів, крім "батога", пропонує
бізнесменам ще й "пряники".
Знижуються податки, зменшу�
ється кількість перевірок, щоб
бізнес сам перестав виводити
капітали за кордон і знедолюва�
ти Україну й українців.

Василь Кошовий

ГРОШІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ В КРАЇНУ
Тіньова економіка країни і

Київщини зокрема йде у

минуле. Міністерство дохо�

дів і зборів вживає заходів,

щоб повернути до Держ�

бюджету мільярди доларів

з рахунків іноземних бан�

ків. Експерти вважають, що

обсяги цих грошей не пос�

тупаються доходам нашої

скарбниці. При цьому по�

вернути їх до країни сило�

вими методами майже не�

можливо, адже на боці ве�

ликого капіталу працює ці�

ла армія юристів. Тому вла�

да "заманює" олігархів на�

зад в Україну, знижуючи по�

датки і спрощуючи ведення

бізнесу.

Театралізована вистава за
участю артистів стала добрим
подарунком випускникам. Хоча
вони також постаралися � про�
демонстрували батькам та ви�
хователям все, чому навчилися
під час відвідування дитсадка.

Вже 1 червня, з нагоди Дня
захисту дітей, веселощі в дит�
садку продовжилися. Спортив�
ні змагання та конкурси, еста�
фети і розваги, казкові герої та
дитяча творчість � все це ство�
рило неповторну атмосферу
свята для вихованців "Спадко�
ємця". Головним "диригентом"
спортивно�розважального
дійства стала фізінструктор,
майстер спорту з фехтування
та художньої гімнастики Люд�
мила Лихвар. 

Приємним сюрпризом для
вихованця дитсадка Андрія Іва�
ненка стало вручення Почесної
грамоти міського голови Бояр�
ки Тараса Добрівського за
участь в обласному етапі Все�
українського фестивалю дитя�
чої творчості "Сузір'я талано�
витих дошкільнят". 

Звісно, не обійшлося без со�
лодких подарунків з нагоди
свята � про це подбав бояр�
ський підприємець Андрій Ар�
чаков, який передав для дітво�
ри кілька ящиків цукерок.

Тож і свято, і його завершен�
ня було для малечі приємними.

Дошкільний навчальний зак�
лад "Спадкоємець" чи не най�
більший дитсадок на Київщині.
Тут отримує дошкільну освіту
465 малюків. На місце 105 цьо�
горічних випускників вже наб�
рали 138 дітей.

За словами завідуючої Віри
Дараги, дитсадок працює на
межі можливостей. Але запис
на вступ до закладу аж до 2016
року. По суті, батьки стають в

чергу одразу після народження
малюка.

Чим же так приваблює моло�
дих батьків цей дитсадок? Го�
ловне � це колектив. Тут пра�
цює 28 педагогів та 40 обслуго�
вуючих працівників. Окрім цієї
дуже важливої складової пед�
процесу ДНЗ "Спадкоємець"
має й інші "фішки". Приміром,
на базі закладу функціонує
єдина в районі корекційно�
профілактична група для дітей
з порушенням зору на чолі з
в ч и т е л е м �
тифлопеда�
гогом Вірою
Мороз та
медсестрою�
о р т о п т и с т �
кою Люсею
Зоріною. Ка�
бінет облад�
нано найсу�
ч а с н і ш о ю
технікою, йо�
го відвідує 40
дітей. 

У "Спадко�
ємці" всіляко
дбають про
збереження
здоров'я ма�
лечі. Так, на�
л а г о д ж е н о
співпрацю з
Б о я р с ь к о ю
ЗОШ № 3 за
п р о г р а м о ю
"Школа спри�
яння здо�
ров'ю", роз�
почато впро�
в а д ж е н н я
міської прог�
рами оздо�
ровлення ді�
тей продук�
тами бджіль�
ництва. Та�

кож проводиться робота з діть�
ми за авторською програмою у
корекційно�профілактичній
групі "Зернятко" для дітей з по�
рушенням постави та плоско�
стопістю, яку веде Валентина
Тищенко.

До речі, з початку липня дит�
садок закривається на період
підготовки до нового навчаль�
ного року і знову відкриє свої
двері для малечі вже першого
вересня.

Тетяна Зубкова

СВЯТКОВІ АКОРДИ
НАЙБІЛЬШОГО ДИТСАДКА

Кольоровою зграйкою здійнялися в небо повітряні кульки з дитячими мріями. Це стало фі�

нальним акордом святкового заходу, який відбувся 30 травня в ДНЗ "Спадкоємець" з нагоди ви�

пуску вихованців. Три групи (вихователі Валентина Царюк, Тетяна Паромська, Олена Голобо�

родько та Лідія Голоколос) � 105 дітей � цього дня приймали найщиріші привітання від найдо�

рожчих людей: батьків та своїх "других мам" � вихователів. Завідуюча ДНЗ "Спадкоємець" Віра

Дарага побажала дітям щасливого майбутнього, адже попереду на них чекає новий етап у житті �

школа. Найперші дипломи про отримання дошкільної освіти, вручені дітям, стали символічним

підтвердженням цього.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 11 червня 2013 року                               № 32/3               м. Боярка

Про оголошення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на автобус�

ному маршруті загального користування № 2 (площа Леніна, вул. 40 років Жовтня,

вул. Гоголя, вул. Леніна, вул. Б. Хмельницького, вул. Молодіжна, вул. Маяковсько�

го; ВП НУБіП України "Боярська ЛДС" � площа Леніна � 3 ранкових і 3 вечірніх рейси)

у м. Боярка.

Розглянувши лист директора ПП "Агробудтранс" М. А. Мазуркевич вих. № 23 від
08.05.2013 р., керуючись статтями 7, 43, 44, 45 Закону України "Про автомобільний тран�
спорт", постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 "Про затвер�
дження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршру�
ті загального користування", ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украї�
ні", Умовами проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на автобус�
них маршрутах загального користування, затвердженими рішенням виконавчого коміте�
ту Боярської міської ради № 20/2 від 12 березня 2013 року, �

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Оголосити конкурс з визначення автомобільного перевізника на автобусному мар�
шруті загального користування № 2 (площа Леніна, вул. 40 років Жовтня, вул. Гоголя,
вул. Леніна, вул. Б. Хмельницького, вул. Молодіжна, вул. Маяковського, ВП НУБіП України
"Боярська ЛДС", площа Леніна � 3 ранкових і 3 вечірніх рейси) в м. Боярка.

2. Опублікувати в газеті "Боярка�інформ" не пізніше ніж за 30 календарних днів до по�
чатку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно містити необхідну інформацію згід�
но з п. 28 Порядку проведення конкурсу по визначенню перевізників на автобусних мар�
шрутах загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 03.12.2008 р. № 1081.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ду�
бовецького В. М.  

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ                             В. А. СКОЧКО 

Оголошення про проведення конкурсу на визначення перевізника на міському

автобусному маршруті загального користування

Організатор конкурсу � Виконавчий комітет Боярської міської ради.
Перелік маршрутів, що виносяться на конкурс:

Для участі у конкурсі претенденти подають пакет документів згідно з постановою КМУ

від 03.12.2008 року № 181. 
За роз'ясненнями щодо пакету документів звертатися до виконавчого комітету Бояр�

ської міської ради за адресою: 08154, м. Боярка вул. Білогородська, 13, кабінет № 14.
Одержання бланків документів та прийом документів для участі у конкурсі проводить�

ся виконавчим комітетом Боярської міської ради, кабінет № 14, вул. Білогородська, 13 в
робочі дні з 9:00  до 15:00 щоденно крім суботи і неділі.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі � 14.07.2013 року до 10:00.
Довідки та консультації за телефонами: (04598) 42�246; 41�710; 40�371.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 16 липня 2013 року об 11:00  за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 13. 

Телефон для довідок: тел. (04598) 40�371, 41�710, 42�246.

№

маршруту

Назва

маршруту

Початок

роботи,

год.

Інтервал

руху, 

хв.

Кінець

роботи,

год

2

Площа Леніна, вул. 40 років
Жовтня, вул. Гоголя, вул. Леніна,

вул. Б. Хмельницького, вул.
Молодіжна, вул. Маяковського, ВП

НУБіП України "Боярська ЛДС",
площа Леніна � 3 ранкових і 3

вечірніх рейси 

6:00 15 � 20 хв. 22:00
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Сьогодні маємо приємну наго�
ду говорити про ще один доле�
носний факт � відновлення істо�
ричної та моральної справедли�
вості щодо поховань на давньо�
му будаївському цвинтарі, що
нині має адресу: Боярка, вулиця
Зелена. Останнім часом там ли�
ше вгадувалися рештки могил,
історія яких сягає ще 19 століття
і про які нині пам'ятають пере�
важно старожили. У 1950�х ро�
ках моя дитяча пам'ять зафіксу�
вала похилені хрести, розкидані
надгробки і… пісок, який погли�
нав поховання, до яких діти зас�
какували з певним острахом.

З гордістю можу говорити про
своїх колег�депутатів, для яких
питання особливого виокрем�
лення території старовинного
цвинтаря завжди було болючим і
трепетним. Нарешті два роки то�
му було ухвалено рішення
про визнання давнього кла�
довища землями історико�
культурного призначення. 

На жаль, часто благородні і
законні наміри влади достой�
но оформити історичну тери�
торію міста розбиваються
через фінансову скруту. До�
водиться звертатися до ме�
ценатів, спонсорів, які не
завжди поспішають виявити
підтримку. Так трапилося і з
давнім, значним за обсягом
цвинтарем в історичній час�
тині Боярки. З роками він
поступово перетворювався
на засмічене пустище. На
жаль, тут йдеться не тільки
про те, що на колишніх моги�
лах діти грали у футбол, чи
про те, що місцева босота тут
влаштовувала під вечір пия�
тики, лякаючи перехожих, а й
про підступні наміри декого
розраховувати на цю терито�
рію як ласий земельний
шмат для можливої майбут�
ньої приватизації. Зважаючи
на весь цинізм можливого
варіанту стосовно кладови�
ща, доводиться, на жаль, го�
ворити про непоодинокі в Ук�
раїні спроби побудувати на
кістках пращурів власне бла�
гополуччя. Слава Богу, в Бо�
ярці подібного не трапилося:
на давньому цвинтарі буде
меморіал, який вшановува�
тиме давні поховання.

Отже, 4 червня цього року
Благодійний фонд "Героїка"
розпочав роботи з віднов�
лення українських військових
поховань у нашому місті, що
було схвалено рішенням ви�
конкому Боярської міської
ради № 83/5 від 6 вересня
2011 року. До речі, в усіх дер�
жавах Європи пошук, відновлен�
ня та захист військових могил є
частиною державної політики. В
Україні цей рух виник відносно
недавно. Проте БФ "Героїка" вже
має достатні здобутки у цьому
напрямі в кількох регіонах. 

Взимку 1918�1919 років во�
лосне містечко Будаївка (тепер в
межах Боярки) стало місцем по�
ховання для шести воїнів Армії
УНР, які загинули у боях на під�
ступах до Києва. 

Буремні події тих років позна�
чені братовбивчими війнами,
розправою більшовицьких орд
над вояками Армії Української
Народної Республіки, що захи�
щали першу самостійну Україн�
ську державу. До честі керівниц�
тва УНР, вже тоді було створено
структуру, яка дбала про достой�
не поховання своїх вояків. Зав�
дяки старанням Українського
Червоного Хреста, шість вій�
ськових могил з'явилися в Бояр�
ці. За радянських часів будаїв�
ський цвинтар був знищений,
уціліли лише кілька цивільних
могил. 

Далі продовжує активіст "Ге�
роїки", юнак, який днює й ночує
на майбутньому меморіалі, Пав�
ло Подобєд:

� Після відновлення Україною
незалежності у Центральному
державному історичному архіві

України була віднайдена метрич�
на книга православної парафії
Будаївки. Священики Кирило
Радзієвський, Іоанн Славінський
та Іоанн Федоров залишили до�
сить детальні записи про воїнів,

яких вони поховали в 1918 і 1919
роках на цвинтарі: чотирьох ко�
заків, бунчужного та сотника.
Ось їхні імена, які тепер викарбу�
вані на козацьких хрестах ново�
створеного меморіалу: Михайло
Карпєкін, Михайло Ольшан�

ський, Панкратій Бандура, Іван
Любченко, Пимен Бабич, Федір
Данильченко. Саме за допомо�
гою архівних документів дослід�
никам та краєзнавцям вдалось
встановити місця погребіння

бійців.
У 2011 році активіст "Ге�

роїки" Андрій Ковальов,
на підставі архівних мате�
ріалів, одержав дозвіл Бо�
ярської міської ради на
відновлення знищених
поховань. Близько двох
років волонтери збирали
на це кошти. До ініціативи
прихильно поставились як
місцеві мешканці, так і
міський голова Тарас
Добрівський.  

На початку червня 2013
року волонтерам спільно
з працівниками КП
“БГВУЖКГ” удалося роз�
чистити територію кладо�
вища від сміття, скосити
бур'яни. До цвинтаря при�
везли шість козацьких
хрестів з граніту та новий
паркан, оздоблений три�
зубами � все за гроші
жертводавців. Проте ідея
відновити військові моги�
ли сподобалась не всім.
"Героїка" висловлює спо�
дівання, що навіть неза�
доволеним вистачить
здорового глузду не про�
вокувати конфлікти та не
чіпати поховань загиблих
воїнів. 

Було виконано такі ро�
боти: порізані дошки для
опалубки пам'ятників;
встановлено стовпи пар�
кану, відбулося зварюван�
ня щогли, бетонування
хрестів. З просвітницькою
метою виготовлено та по�
ширено декілька десятків
листівок про поховання
бійців Армії УНР у Боярці.
Пісок, бутовий камінь, ще�
бінь, відсів, інші необхідні
матеріали довелось тер�

міново докуповувати та звозити
на місце проведення робіт. 

Відчутну підтримку Благодій�
ному фонду надають жителі
Боярки, які активно допомага�
ють у нічних чергуваннях, буді�
вельних роботах, забезпеченні

харчуванням, проживанням та
фінансуванням. Слід відзначити
патріотичну роль українських
православних громад міста: па�
рафія храму Покрови Божої Ма�
тері Харківсько�Полтавської
єпархії УАПЦ придбала власним
коштом 12 тонн піску, допомагає
з харчуванням волонтерів. Свя�
щеник парафії храму Ікони Божої
Матері "Неопалима Купина" УПЦ
КП отець Максим поселив у сво�
їй хаті майстра "Героїки" Олега
Собченка. Суттєво допомагають
кілька жертводавців. Наприклад,
пан Володимир Якимчук подару�
вав ряд матеріалів та позичив
власний будівельний інструмент.
Добродії Ярослав та Назар до�
помогли грошима. 

Оздоблювальні роботи на
цвинтарі підходять до завершен�
ня. Благородна й героїчна праця
БФ "Героїка", усіх, хто допомагає
відновити історичну справедли�
вість, а це в тому числі й молодь,
перейнята патріотичними почут�
тями українців, незабаром увін�
чається відкриттям та освячен�
ням могил. Віднайдені під час
робіт надгробки похованих бо�
ярчан перенесені до меморіаль�
ного майданчика і дбайливо
встановлені як пошанівок нашим
предкам. На деяких надгробках
прізвища ледь вгадуються, на
деяких зовсім втрачені...

Скільки вас, невідомих нам,
але ви були на цьому світі, раді�
ли, страждали, народжували ді�
тей, трудилися, щоб не перери�
вався ланцюжок нашої спадко�
ємності. Ви � наші попередники,
і цим все сказано.

На 16 червня призначено уро�
чисте відкриття комплексу похо�
вань воїнів Армії УНР та місцевих
жителів. Передбачається з 14:00
освячення православним духо�
венством нових і відновлених
пам'ятників, почесна варта
Збройних Сил України та ре�
конструкторів, виступи україн�
ських музикантів з героїчними
піснями.

Вшануймо полеглих героїв,
поклонімося пам'яті попередніх
поколінь.

Ніна Харчук,

депутат Боярської міської ради,

фото Анатолія Кухарського

Держава забезпечує збереження історичних пам'яток

та інших об'єктів, що становлять культурну цінність � так за�

писано в Конституції України (ст.141). У реальному житті ця

норма вимагає потужних моральних і фінансових зусиль ба�

гатьох людей, у тому числі й органів місцевого самовряду�

вання. Втілюючи в життя пошанування історико�культурної

спадщини, Боярська міська рада вже неодноразово виявля�

ла дбайливе ставлення до історичних пам'яток, зокрема й

стосовно давніх поховань на території міста. І кожного разу

депутатський корпус, виконком діяли у відповідності до най�

важливіших у цій справі законів � "Про охорону культурної

спадщини", "Про охорону археологічної спадщини", "Про

поховання та похоронну справу". 

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ СТУКАЄ У СКРОНІ, 
ЗОБОВ’ЯЗУЄ ДО МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
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Коли червень готується впас�
ти стиглою черешнею на роз�
крилені долоні творчих сердець
нашого рідного міста, мистець�
ка еліта Боярки та Києва поспі�
шає на день народження до
Майї.

Одним з перших Майю Воло�
димирівну привітав міський го�
лова Боярки Тарас Добрів�
ський. Як з'ясувалося, Тарас
Григорович пам'ятає Майю Во�
лодимирівну як свою першу
вчительку музики у Боярській
ЗОШ № 2!   

Спостерігаючи за Майєю Во�
лодимирівною, раптом поду�
мав: мабуть, це дійсно щастя �
бачити на своєму святі стільки
рідних і дорогих серцю людей,
з кожним з яких пов'язані неза�
бутні миттєвості життя. А для
тих, хто вперше чує це ім'я, до
програми творчого вечора було
включено біографічний слайд�
фільм, талановито скомпоно�
ваний юною боярчанкою Аллою
Щербак.

Ювілейний творчий вечір�
концерт відбувався в День за�
хисту дітей і розпочався пісне�
ю�сюрпризом. "Для матері
найдорожче � це її дитина, � пе�
реконана Майя Іваненко. � Не
дивно, що пісні цієї тематики є у
фольклорі й авторських піснях
будь�якого народу. Та свого ча�
су я була просто вражена, нас�
кільки щемливо звучить ця те�
ма в піснях єврейського наро�
ду. Тому відкрити наш концерт я

хочу саме такою колисковою, в
якій мати просить у Бога долі
для своєї дитини". 

Майю Іваненко приїхали віта�
ти з її святом поети�кияни: Еле�
онора Зима, Інна Ковальчук, та
з Обухова Олександр Хмельов�
ський. У затишній залі по�ро�
динному звучало поетичне сло�
во, а думки ставали персональ�
ними одкровеннями.

Будь�яке свято, а тим більше
ювілей, щедре на подарунки від
друзів та рідних. Дотепні та щи�
рі, вони стають справжнім шоу,
а відтак радіє не лише винува�
тець свята, а й всі присутні. Це
повною мірою стосується ко�
лективного вітання від "Бояр�
ського Мистецького Братства"
на чолі з його президентом Ві�
талієм Приймаченком і віталь�
ного дуету двох берегинь � ди�
ректора Боярського краєзнав�
чого музею Любові Кравченко
та директора ЦТМ "Оберіг" На�
дії Скакодуб. А ще були приві�
тання від боярських майстрів �
Олександра Малінченка, Воло�
димира Цепляєва, Ніни Знови
та багатьох інших. 

Та все ж були серед тих дарів
особливі, які ні за які гроші не
купиш і в жодній крамниці не
знайдеш.

Наприклад, музичне вітання
від колишньої студентки Майї
Володимирівни, а нині � пере�
можця і лауреата численних
міжнародних та всеукраїнських
конкурсів, відомої далеко за

межами України Руслани Лоц�
ман. Прилетівши на свято прос�
то з гастролей, Руся (як ніжно
називає свою вихованку Майя
Володимирівна) не просто ор�
ганічно "влилася" до програми
святкового концерту, а й під�
тримала сам тон вечора, зада�
ний Майєю Володимирівною.
Зокрема, виконала на івриті
пісню�молитву, звернену до ди�
тини та акапела пісню на слова
Т. Шевченка "Породила мати
сина".

До речі, про сина. Саме син
Майї Володимирівни Олек�
сандр � дипломований юрист і
відомий майстер�флорист �
просто таки змусив її поверну�
тися ну якщо не в дитинство, то
в юність точно. Спочатку � вели�
чезним букетом, ніжним
синівським поцілунком та нез�
вичайним браслетом, викона�
ним власноруч у народному ук�
раїнському стилі. А потім підхо�
пив свою матусю на руки та й
закружляв з нею на руках прос�
то перед сценою, чим викликав
цілий шквал дружних аплодис�
ментів і щасливу посмішку на
маминих вустах. 

Та чи не найбільше порадував
дорогу ювілярку вокальний ан�
самбль "ТріоРіо", керівником
якого Майя Володимирівна є
вже п'ятий рік, а відтак твор�
чість цих талановитих наших
землячок є чи не найяскраві�
шим епізодом біографії Майї
Іваненко як викладача, керівни�
ка і "народниці". Спочатку Тетя�
на Зубкова, Оксана Нурищенко
та Людмила Яковенко влашту�
вали святковий концерт з пі�

сень свого першого альбому
"Вранішня зірка", створеного
під безпосереднім керівниц�
твом Майї Володимирівни. У
другому відділенні концерту, в
якому на сцену вийшла й сама
ювілярка, звучали народні пісні
у супроводі шумових інстру�
ментів. Ці твори (відкриємо та�
ємницю) ввійдуть до нового
мистецько�пісенного проекту
"ТріоРіо". 

Багато щирих побажань зву�
чало того дня на адресу юві�
лярки. Залишається тільки ві�
рити, що нові творчі проекти
обов'язково втіляться в життя
завдяки нестримній енергії Ма�
йї Іваненко та її друзів�митців.

Радислав Кокодзей, 

фото автора

ПІСЕННИЙ ЮВІЛЕЙПІСЕННИЙ ЮВІЛЕЙ

МАЙЇ ІВАНЕНКОМАЙЇ ІВАНЕНКО
1 червня в гостинній залі Києво�Святошинського

районного центру творчості молоді "Оберіг" відбувся

ювілейний творчий вечір Майї Володимирівни Іваненко.

Щоденна робота табору, по�
чинаючи з 27 травня, розпочи�
налася ранковою гімнастикою
під музичний супровід улюб�
лених виконавців. Це не лише
викликало у дітей неабияке за�
хоплення, а й спонукало до ве�
дення здорового способу жит�
тя. Кожен день у таборі супро�
воджувався низкою цікавих та
захоплюючих пригод, де дити�
на могла знайти для себе за�
няття для душі. Всі відпочива�
ли, брали участь у  спортивних
змаганнях: шахи, футбол, те�
ніс, піонербол, "Козацькі роз�
ваги". Діти не просто грали, а
й здобували перемоги. Най�
кращими шахістами стали: І
місце � Лисенко Д., 6�А клас, ІІ
місце � Лупич М., 6�Б,  ІІІ місце
� Левченко М., 8�А. Серед те�
нісистів І місце посіли Глущен�
ко І., 4�Б, ІІ місце � Духлій В., 6�
Б, ІІІ місце � Неро� щин В., 6�Б.
Найкращі у піонерболі � 10 за�
гін (дівчата), а у футболі � 11
загін (хлопці), проте найкра�
щим гравцем і бомбардиром
виявився Кондюрін О., за що й
отримав відзнаку.

Протягом 14 днів було прове�
дено також велику кількість
творчих змагань: конкурси ма�
люнків на асфальті "Мрії ди�

тинства", "Вгадай мелодію",
"Вироби з бісеру", "Веселий
перукар", "Слабка ланка". Та
найпопулярнішим був "Україна
має талант!", переможцями
якого стали: гурт "Калина" �
І місце, Чичирко Владислава �
ІІ місце, Сокур Василь � ІІІ місце.

Школярі мали змогу відвіда�
ти навчально�пізнавальні екс�
курсії до Маріїнського парку,
парку "Олександрія" у Білій
Церкві, Національного музею�
заповідника с. Ново�Петрівці, а
також до еколого�натураліс�
тичного центру, краєзнавчого
музею, пожежної частини, му�
зею у с. Пирогово, Національ�
ного авіаційного університету,
на Страусину ферму. Діти не
лише відпочили, а й дізналися
багато нового. 

Під керівництвом Г. В. Мака�
рової  працював гурток "Рука�
вичка". У рамках акції "За еко�
логію довкілля та душі" діти
представили лялькову виставу
"Будь природі другом!", сце�
нарій якої написала учениця
4�Б класу Кириченко Радміла.
Виставу подивилися також ви�
хованці Києво�Святошинсько�
го центру соціально�психоло�
гічної реабілітації населення.
Діти відвідували гуртки у Бу�

динку культури, зокрема гур�
ток прикладного мистецтва
під керівництвом Л. Д. Сухору�
кової. 

На жаль, 13 червня 2013 ро�
ку пришкільний табір "Весел�
ка" закінчив роботу. Цього дня
усім переможцям, призерам
та активістам вручені грамоти. 

Та подякувати потрібно не
лише дітям, а й працівникам
школи: начальнику табору
Л. Д. Біленко, вихователям

Т. В. Морській, Г. В. Макаровій,
С. В. Загурі, К. В. Кушнір, К. В. Ко�
корі, Л. С. Богатир, О. В. Мако�
сію, І. В. Калініну, Д. А. Власен�
ко, Н. В. Юрченко.  

Особливу вдячність за спон�
сорську допомогу хочемо вис�
ловити заступнику директора
ПрАТ "ВЕНТС" Видрі О. В. Під
час роботи табору він щороку
безкоштовно виділяє автобу�
си для поїздок дітей на екскур�
сії. А також директору Києво�

Святошинського центру соціаль�
но�психологічної реабілітації на�
селення А. М. Лахтадир, дирек�
тору еколого�натуралістичного
центру В. В. Юрченку  та завіду�
ючій бібліотекою В. М. Венгер.

Ірина Борзинець,

заступник директора з

виховної роботи 

Боярської ЗОШ І�ІІІ ст. № 1

ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ВЕСЕЛКА»
Навчальний рік залишився позаду і прийшла пора дов�

гоочікуваного відпочинку. Учні Боярської загальноосвіт�

ньої школи І�ІІІ ст. № 1, сповнені натхнення і невтомності,

із задоволенням відвідували пришкільний табір "Весел�

ка". У цей час школярі бігли до школи, аби, граючись та

відпочиваючи, пізнавати нові неосяжні дороги.

Наша довідка:

Народилася 13 травня 1963 року в м. Боярка. Закінчила

Боярську СШ № 2, Боярську музичну школу, а також Київське

державне музичне училище ім. Р. М. Глієра (фортепіанний

відділ), Державний педагогічний інститут ім. М. Горького (му�

зично�педагогічний факультет). 

Працювала вчителем музики в Боярській СШ № 2, у класі

диригування головного хормейстера театру ім. І. Франка

Анатолія Навроцького; у класі постановки голосу Героя Украї�

ни, народної артистки України Ніни Матвієнко; у класі диригу�

вання народної артистки України, художнього керівника ка�

мерного хору ім. Б. Лятошинського Валентини Захарченко; у

класі диригування народного артиста України, соліста Націо�

нальної філармонії В'ячеслава Самофалова; у класі поста�

новки голосу народного артиста України, соліста Державно�

го українського академічного народного хору ім. Г. Верьовки

Василя Ватаманюка. 

Впродовж тривалого часу працювала у студентському хорі

"Дніпро" Київського національного університету ім. Т. Шев�

ченка; жіночому хорі "Павана" Інституту музики педуніверси�

тету ім. М. Драгоманова; з хоровим колективом "Дитяча опе�

ра" БДЮТ Подільського району м. Києва; з дитячим хором

"Вогник" Центрального БДЮТ м. Києва.

Нині � провідний концертмейстер кафедри народнопісен�

ного виконавства Київського національного університету

культури та мистецтв та концертмейстер зразкового дитячо�

го хору "Ластівка" Голосіївського БДЮТ. 

З 2009 року � художній керівник вокального гурту "ТріоРіо".

Член мистецького об'єднання "Боярські майстри" та ГО

"Боярське Мистецьке Братство". 
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ОВЕН
Цей період наповнить життя Овнів цікавими зна�

йомствами і новими людьми. Особливо цей період
чудовий для самотніх представників цього знаку, бо
середина червня наповнить їхнє життя новим і досить
серйозним захопленням. Фінансові можливості знач�
но зростуть, і багато Овнів задумаються про досить
вагомі вкладеннях у власну справу. 

ТЕЛЕЦЬ

Період обіцяє бути стабільним. Зовнішні події доз�
волять Тельцям розслабитися і по�новому поглянути
на ряд речей. Багатьом випаде шанс реалізувати тру�
дові плани на повну силу, але ідеально їх все�таки від�
класти до кінця червня. Краще займіться вирішенням
побутових питань, інакше ризикуєте остаточно роз�
лютити свою половину.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки зможуть використовувати цей період
для давно запланованих поїздок, пов'язаних з підви�
щенням кваліфікації. Їх очікують цікаві зустрічі та нові
знайомства. З'являться цікаві ідеї та нові перспекти�
ви. Прагнення до підкорення горизонтів керівництво
оцінить гідно, однак дехто з колег може позаздрити
такому успіху.

РАК

Раків чекають спонтанні гроші, значну части�
ну з яких вони зможуть витратити на необхідні
потреби, а інші � відкласти. На любовному
фронті вільних представників цього знаку чекає
повний штиль, а вільний час захочеться прово�
дити з близькими друзями, а не в пошуку другої
половинки. Сімейні Раки, захочуть вдихнути у
відносини нове життя.

ЛЕВ

На роботі ініціативам Левів буде відкрито зелене
світло. Керівництво сприйме навіть найсміливіші плани
оптимістично, тому розраховуйте не тільки на цікаві
пропозиції, але і на істотні матеріальні заохочення. Це
час для зміцнення сімейних відносин і облаштування
побуту. У відносинах з дітьми настане повне взаєморо�
зуміння. 

ДІВА

Час приємних сюрпризів і нових вражень. Проте сі�
мейні та вільні Діви сприймуть цей період по�різному.
Сімейні Діви не тільки зрадіють романтичній ініціативі
партнера, а й самі постараються порадувати кохану
людину. Вільних Дів такий поворот подій застане зне�
нацька, оскільки вони ще не готові до тривалих і сер�
йозних стосунків. 

ТЕРЕЗИ

Цей період зажадає від Терезів виявлення турботи
про родичів. Не відмахуйтеся від дитячих проблем під
приводом зайнятості, а подаруйте їм радість спілку�
вання. Потурбуйтеся про батьків � мова може йти про
дороге лікування або профілактику хронічних захво�
рювань. Та фінансова сторона хай Вас не турбує: ско�
ро на Вас чекає не тільки хороший заробіток, а й ма�
теріальне заохочення з боку керівництва.

СКОРПІОН

Період може принести для вільних Скорпіонів змі�
ни в особистому житті. Доля готує для них фатальну
зустріч, і якщо Скорпіони подолають скутість, їх очікує
пристрасний роман, який обіцяє швидко перерости в
міцні й гармонійні відносини. У сімейних Скорпіонів
на любовному фронті також повіє вітер змін. Вони ні�
би прокинуться від сну і новими очима подивляться
на партнера. 

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям запропонують роботу з високою заро�

бітною платою і швидким кар'єрним зростанням, про�
те умови будуть мало прийнятними. Щоб не помили�
тися з вибором, Стрільцям знадобиться їх проникли�
вість і вміння прораховувати ситуацію. У будь�якому
випадку вибір повинен залишатися за вами, тому не
піддавайтеся на вмовляння і тиск оточуючих.

КОЗЕРІГ

Сімейним Козерогам захочеться пожити для себе і
для своєї половини. Однак робота також потребує
пильної уваги і зібраності, оскільки в цей період кон�
куренти почнуть "тягнути ковдру на себе". Вільні Ко�
зероги будуть постійно повертатися до минулого,
аналізуючи, чому стався недавній розрив і як повер�
нути відносини. Зірки радять це питання довірити
своєму серцю, а не порадам друзів. 

ВОДОЛІЙ

Сімейні Водолії перестануть займатися самообма�
ном і тверезо подивляться на речі. Зважившись на
чесну розмову зі своїм партнером, вони тільки вигра�
ють, а сумніви поступляться місцем щирим почуттям.
У діловому співробітництві середина червня принесе
величезний успіх. Головне � не забувати якісно вико�
нувати свої обов'язки і не зазнаватися.

РИБИ
На Риб чекає приємний грошовий бонус: виграш,

повернення боргу, про який ви забули, або несподіва�
ний спадок. Постарайтеся не витрачати все і відразу,
а краще вкладіть кошти в проект, вивчення іноземної
мови або підвищення кваліфікації. Це прекрасний час
для самоосвіти. Збережені любовні відносини повин�
ні не тільки налагодитися, але й набути стабільності
та міцності. 

ГОРОСКОП
14 червня � 28 червня

Р А К У Ш Н Я К
К Р И М С Ь К И Й
БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА,
СУПЕРЦІНА!

тел. 067-558-15-50
095-277-22-27

ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:
металочерепиця,

профнастил,
рубероїдна черепиця

Тел.: (067) 691�89�46 
(066) 027�14�51 Віталій

Доказом останнього був неофіцій�
ний візит до Боярки 2 червня авто�
гонщика, пілота української коман�
ди Sixt Ukraine Вадима Нестерчука.
Мета � індивідуальне тренування на
автомототрасі у Боярці. 

Вадим Володимирович, вислов�
люючи вдячність голові Боярського
автомотоклубу "Орли" Сергію Ор�
ловському за надану можливість
потренуватися, люб'язно погодився
дати інтерв'ю "Боярка�інформ".

� Пане Вадиме, Ви в Боярці впер�
ше?

� Я вже був тут разом з Валерієм
Горбанем тільки на ралійному ав�
томобілі. На своїй машині � впер�
ше. Зараз поблизу Києва � це єди�
не місце, де можна проводити пов�
ноцінне тренування. Велика швид�
кість на трасі (120�130 км/год.),
можливість стрибків на трамплі�
нах, забезпечення умов правиль�
ного проходження траси, відсут�
ність сторонніх � все це робить ва�
шу трасу надзвичайно привабли�
вою. Тим паче, що в Україні таких
ралійних трас, на жаль, зовсім не�
багато.

� А як Вам траса в порівнянні з
європейськими?

� Можу порівняти, наприклад, з
тренувальною трасою в Іспанії. Від�

так можу сказати, що це дійсно про�
фесійна траса для тренувань. Біль�
ше того, вона на голову вища від іс�
панської за своїми показ�
никами.

� До речі, яка марка Ва�
шого автомобіля?

� Це � прототип "Mitsubishi".
Справа в тому, що у нас, у
ралі�рейдах, є різні кате�
горії. Але це � спортивна
машина, подібних якій се�
ред звичайних автомобі�
лів не існує. Відтак хоча це
авто за техпаспортом
"Mitsubishi", та від нього
залишилося лише лобове
скло та фари. Я навіть
жартую, що якщо ці деталі
замінити на скло та фари
від "Запорожця", то це бу�
де називатися "Запорож�
цем". 

� Чи є у Вас якісь спога�
ди, пов'язані з Бояркою?

Пан Вадим на хвильку
замислюється, а потім
широко посміхається:

� Ваші боярські переїз�
ди просто фантастичні. 

На завершення � поба�
жання для тих, хто лише
починає свою спортивну

кар'єру автогонщика: 
� Як показало сьогод�

нішнє тренування, ваша
траса досить складна
навіть для професіона�
ла. Сьогодні я переві�
ряв підвіску свого авто�
мобіля та коробку пере�
дач. На швидкості траса
подарувала мені досить
таки незабутні відчуття.
Відтак побажання одне:
потрібно мати завжди
холодну голову, і лише
тоді здобудете резуль�
тат. А наше завдання
одне � перемога! 

Цілком зрозуміло, що
ми не подаємо фотог�
рафій безпосередньо з
тренування. Адже тре�
нування зірок вітчизня�
ного спорту мають свої

певні секрети. Та пан Вадим люб'яз�
но погодився сфотографуватися
для нашої газети на фоні власного
автомобіля.

Радислав Кокодзей, 

фото автора

ВИПРОБУВАННЯ 
БОЯРСЬКОЮ ТРАСОЮ

Втрачений атестат серія КХ

№  44540650 про закінчення Бо�

ярської ЗОШ № 5, виданий на

ім'я Савченко Анастасії Русланів�

ни, вважати недійсним.

***

Оголошення про втрату посвід�

чення на право власності про

приватизацію квартири, видано�

го на ім'я Червоного М.Т., опублі�

коване в газеті "Боярка�інформ"

№ 9 від 3.05.2013 року, вважати

недійсним. 

***

Втрачене свідоцтво про право

спільної часткової приватної

власності на земельну частину

будинковолодіння на ім'я Сенюка

Михайла Прохоровича по пров.

Озерному, 3, вважати недійсним.

ШШШШ АААА НННН ОООО ВВВВ НННН ІІІІ     ЧЧЧЧ ИИИИ ТТТТААААЧЧЧЧ ІІІІ     ГГГГАААА ЗЗЗЗ ЕЕЕЕ ТТТТ ИИИИ !!!!
Кожного дня багатьом з нас доводиться святкувати визнач:

ні події: дні народження, весілля, народження дітей, ювілеї
тощо.

Ми запрошуємо усіх бажаючих вітати винуватців цих подій
на сторінках газети.

Подібна публікація в газеті буде цікавим додатком у сімей:
них архівах.

Отож, не зволікайте, звертайтеся до нас за телефоном: 47:07947:079.

Наша довідка:

Вадим Володимирович Нестерчук наро�

дився 1 листопада 1970 року в с. Калинівка

Вінницької області. Засновник і пілот першої

української команди Sixt Ukraine на найпрес�

тижнішому ралі на планеті "Дакар". Закінчив

Київський державний педагогічний інститут

іноземних мов, Київський національний уні�

верситет імені Тараса Шевченка, Міжнарод�

ний інститут менеджменту (Програма MBA),

Вищу школу економіки і Лондонську школу

бізнесу. Має успішний бізнес. Проживає в

Києві. Одружений, виховує сина і дочку.

Першим серйозним виступом для команди

Sixt Ukraine був "Дакар�2008". Тоді україн�

ський прапор на автомобілі, підготовленому

до "Дакару", вперше помітили багато іно�

земних гонщиків. Однак "Дакар�2008" був

скасований з міркувань безпеки, що стало

справді безпрецедентним кроком для орга�

нізаторів.

У 2008 році Вадим Нестерчук заснував пер�

шу повноцінну українську команду для участі

в легендарному ралі "Дакар" і бере участь в

ньому кожного року. Цьогорічні змагання � це

шостий "Дакар" у кар'єрі Нестерчука.

Як правило, будь�яке видання охоче повідомляє про
офіційні візити визначних осіб чи широкомасштабні заходи,
роблячи з цього неабияку сенсацію. Втім, як з'ясувалося, візити

"службові" можуть бути не менш цікавими.
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